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„Made in Germany“ je náš příslib kvality, 
na který se můžete 100 % spolehnout.

Váš život.
Váš rytmus.
Váš dobrý pocit.
PRO VAŠI ROVNOVÁHU PRO 
ZDRAVÝ ŽIVOT

Náš moderní životní styl přináší našemu tělu každý 
den mnoho nových výzev a někdy ho může vyvést
z rovnováhy.

S komplexním přístupem Vám LR LIFETAKT nabízí 
rozmanitou řadu prvotřídních produktů, které Vás 
individuálně podpoří ve všech fázích života.

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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VÍCE ROZMANITOSTI.
VÍCE INDIVIDUALITY.

VÍCE PŘÍRODY.
VÍCE VĚDY.

VÍCE KVALITY V PRODUKTECH.
VÍCE KVALITY V ŽIVOTĚ.
LR LIFETAKT vyvíjí produkty s osvědčenou a trvale vysokou 
kvalitou. To potvrzují renomované nezávislé instituty jako např. 
SGS Institut Fresenius.

LR LIFETAKT Vám nabízí inovativní produktová řešení pro Vaše 
dobré zdraví, která jsou vytvořená na míru Vašim individuálním 
potřebám. Pro Vaše individuální požadavky. V každé životní fázi.

LR LIFETAKT kombinuje nejnovější poznatky z vědy a 
výzkumu s tím nejlepším z přírody. Takto vznikají produkty, 
které jsou obzvláště účinné pro Vaše dobré zdraví.

DOPLŇKY STRAVY A SPECIÁLNÍ PRODUKTY |

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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S. 20

S. 12

S. 24

S. 28

S. 32

Hektický a uspěchaný život dnešní doby nám i našemu tělu přináší řadu každodenních výzev. Ať už jste zastánci 
jakéhokoliv životního stylu, rozmanitost našich výživových produktů Vám nabízí širokou škálu řešení přizpůsobených 
Vašim individuálním potřebám, která podporují Vaše zdraví a výkonnost. Vybere si opravdu každý, od základní péče přes 
speciální podporu až po posílení těla, protože – Vaše potřeby, Vaše volba.

Výživa podle Vašich 
potřeb

Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

SpecialistéZáklad
Váš přísun základních živin pro základ Vašeho zdraví. Vaši odborníci na výživu podle Vašich 

osobních potřeb.

Péče o buňky

Aloe Vera Drinking 
Gely

Komplex živin

Výkon &
energie

Odpočinek
•  Aloe Vera  

Traditional s medem
•  Aloe Vera  

Broskev
•  Aloe Vera  

Immune Plus
•  Aloe Vera  

Active Freedom
•  Aloe Vera  

Intense Sivera

• Cell Essence
• Vita Active
• Pro Balance
• Super Omega

•  Mind Master/ 
Mind Master  
Extreme

• Super Omega

• Night Master

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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S. 40

S. 44
S. 36

S. 46

S. 50

Všestranný bezstarostný balíček 

pro podporu imunitního systému 

a vnitřní posílení – v každém 

ročním období.

Posílení

LR LIFETAKT |

Střevo & trávení

Hormonální 
rovnováha

Srdce &
krevní oběh Kosti, klouby & svaly

Imunitní sytém & 
rovnováha

•  Aloe Vera  
Intense Sivera

•  Super Omega
•  Reishi Plus

•  Pro 12
•  Směs bylin se 

zeleným čajem k 
přípravě nálevu

•  Fiber Boost

• Woman Phyto
•  Aloe Vera  

Active Freedom
•  Active Freedom 

Kapsle
• Protein Power

•  Aloe Vera  
Immune Plus

•  Cistus Sprej,  
Kapsle & čaj

•  Colostrum 
Liquid & Kapsle

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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•

•

•

•

Aloe Vera

Aloe Vera
Drinking Gel
VÁŠ ELIXÍR ŽIVOTA

Aloe Vera Drinking Gel – všestranný talent

Složení s vědecky 
prokázanou účinností

Aloe Vera listový filet od LR se stává pravým specialitou na zdraví díky přídavku vědecky 
doložených obsahových látek, které Vás ochrání v nejrůznějších životních situacích.

Aloe Vera listový filet od LR Vás nechá užívat si života plnými doušky: 

zásobuje, chrání, regeneruje a pomáhá tělu k lepšímu zdraví.1-4

+SELEN +MED +ZÁZVOR +CITRÓN +ZINEK +VITAMÍN C

VÁŠ ODBORNÍK NA ENERGETICKÝ METABOLISMUS:
Aloe Vera Drinking Gel povzbudí látkovou výměnu.1

VÁŠ OCHRÁNCE IMUNITY:
Aloe Vera Drinking Gel podpoří Váš imunitní systém.2

VÁŠ REGENERÁTOR:
Aloe Vera Drinking Gel podpoří tělu vlastní regenerační 
procesy.3,4

VÁŠ DODAVATEL ENERGIE:
Aloe Vera Drinking Gel Vám dodá základní živiny pro více 
energie a vitality.1

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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Kvalita je u nás na prvním místě. 
Od vypěstování až po konečný 
produkt – u LR vše podléhá přísným 
kontrolám. Potvrzeno institutem SGS 
Institut Fresenius a certifikáty 
IASC.

„Made in Germany“ je náš příslib 
kvality, na který se můžete 100 % 
spolehnout.

LR LIFETAKT Aloe Vera 
Drinking Gely jsou uvedeny na 
Kölner Liste®. Kölner Liste® 
zveřejňuje seznam produktů s 
minimalizovaným dopingovým 
rizikem.

JEDINEČNÉ

U LR se setkává kvalita 
s kompetencí

DLOUHODOBĚ PROVÁDĚNÉ EXPERTIZY

1 Vitamín C obsažený v Aloe Vera Drinking Gelech přispívá k normální výměně látek a energií.
2 Vitamín C obsažený v Aloe Vera Drinking Gelech přispívá ke správné funkci imunitního systému.
3 Vitamín C obsažený v Aloe Vera Drinking Gelech přispívá ke zmírnění míry únavy a vyčerpání.
4 Vitamín C obsažený v Aloe Vera Drinking Gelech přispívá k obnově redukované formy vitamínu E.

UŽITEČNÉ INFORMACE |

vysokou kvalitu produktů: z čistého listového filetu Aloe Vera
šetrné zpracování
vysoké výrobní standardy

již více než 18 let odborníci na Aloe Vera – „Made in Germany“
jedno z nejmodernějších míst na výrobu Aloe Vera v Německu
standardizované interní kontroly kvality
spolupráce s renomovanými odborníky

Přírodní esence a přísady vedou k různým příchutím 
LR LIFETAKT Aloe Vera Drinking Gelů:

Traditional s medem – s přirozenou příjemnou příchutí medu
Immune Plus – s přírodní mírnou štiplavostí zázvoru
Broskvová příchuť – s ovocnou broskvovou příchutí
Intense Sivera – se zdravou přírodní příchutí kopřivy
Actiive Freedom – s přírodní příchutí pomeranče

Pouze Aloe Vera Drinking Gely od LR jsou vyznamenány pečetí 
SGS INSTITUTU FRESENIUS a IASC za:

PROMYŠLENÉ PŘÍCHUTĚ

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz



Behälter 4
Wrap around label

Basisetikett  (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

(3 mm)

Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°: Lotto numero: 

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot: 
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: Chiuso da consumare preferibilmente entro 
la fine di: 

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne /
Prodotto in Germania  

1000 ml
11 Einheiten* / 11 eenheden* /
11 unités* / 11 porzioni*

Indication: Consommer 3 fois par jour le 
contenu de 3 bouchons (~30 ml), de 
préférence avant les repas. 
Eventuellement diluer avec de l'eau ou du 
jus de fruits. Agitez avant emploi.
Attention: Il ne faut pas consommer 
plus que la quantité quotidienne 
recommandée. Les compléments 
alimentaires ne sauraient remplacer une 
alimentation variée et équilibrée, facteur 
important au même titre qu'un mode de 
vie sain. Conservez le produit hors de 
portée des enfants en bas âge. Conserver 
au réfrigérateur après ouverture et 
consommer rapidement.

Consigli per l'assunzione:
Assumere per tre volte al giorno un 
tappo di chiusura pieno fino alla 
tacca (= 30 ml), preferibilmente 
prima dei pasti (si può diluire con 
acqua o succo di frutta).
Avvertenze: Agitare prima 
dell'uso. Dopo l'apertura conservare 
in frigorifero e consumare entro 
quattro settimane. La dose 
giornaliera consigliata non deve 
essere superata. Gli integratori 
alimentari non sostituiscono 
un'alimentazione sana ed 
equilibrata che è importante 
assieme ad uno stile di vita sano. 
Tenere lontano dalla portata dei 
bambini piccoli.

A �  Lebensmittelzubereitung aus Aloe Vera Gel, Honig und Brennnessel-Extrakt
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 90 %), Blütenhonig (7 %), 
Brennnessel-Extrakt (2 %), Säuerungsmittel (Citronensäure), Stabilisator (Xanthan),   
Antioxidationsmittel (L-Ascorbinsäure), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).

Verzehrempfehlung: Dreimal 
täglich eine bis zur Markierung 
befüllte Steckkappe (= 30 ml) 
einnehmen, am besten vor den 
Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder 
Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Nach dem Öffnen im 
Kühlschrank aufbewahren und zügig 
verbrauchen.

N Bereiding uit Aloë Vera Gel, honing en brandnetelextract
Ingrediënten: Aloë Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexico, 90 %), bloesemhoning (7 %), 
Brandnetelextract (2 %), verzuring middel (Citroenzuren), Stabilisator (Xanthine), 
Antioxidatiemiddel (L-Ascorbinezuur), conserveringsmiddel (kaliumsorbaat).

Gebruiksaanbeveling: Per dag 
3 x een tot de markering gevulde dop 
(= 30 ml) nuttigen, best voor de 
maaltijd (eventueel met water of 
fruitsap verdunnen).
Aanwijzing: Na het openen in de 
koelkast bewaren en zo snel mogelijk 
gebruiken.

I Complément alimentaire à l‘Aloe Vera, au miel et aux extraits d‘orties
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (en provenance de USA/Méxique, 90 %), miel 
(7 %), extraits d’orties (2 %), acidifiant (acide citrique), stabilisateur (xanthane), anti-oxydant 
(acide ascorbique), conservateur (sorbate de potassium).
 

M Preparazione alimentare a base di Aloe Vera gel, miele ed estratto d'ortica
Ingredienti: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Messico, 90 %), miele millefiori (7 %), 
estratto d‘ortica (2 %), acidificante (acido citrico), stabilizzante (xantano), antiossidante (acido 
L-ascorbico), conservante (sorbato di potassio).

Nährwerte  pro 100 ml
pro 90 ml 

(= 3 x 30 ml)*
Brennwert  
Fett
- davon gesättigte 
  Fettsäuren
Kohlenhydrate
- davon Zucker
Eiweiß
Salz

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

5,2 g
< 0,5 g
 0,01 g

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

 
< 0,1 g
5,4 g
4,7 g

< 0,5 g
 < 0,01 g

Voedingswaarden per 100 ml
per 90 ml 

(= 3 x 30 ml)*
Energie
Vet
- waarvan verzadigde 
  vetzuren
Koolhydraten
- waarvan suiker
Proteïnen
Zout

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

5,2 g
< 0,5 g
 0,01 g

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

 
< 0,1 g
5,4 g
4,7 g

< 0,5 g
 < 0,01 g

Valori nutrizionali in 100 ml
in 90 ml 

(= 3 x 30 ml)*
Valore energetico
Grassi
- di cui acidi   
  grassi
Carboidrati
- di cui zuccheri
Proteine
Sale

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

5,2 g
< 0,5 g
 0,01 g

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

 
< 0,1 g
5,4 g
4,7 g

< 0,5 g
 < 0,01 g

Valeurs 
nutritionnelles  par 100 ml

par 90 ml 
(= 3 x 30 ml)*

Valeur calorique  
Lipides
- dont acides gras   
  saturés
Glucides
- dont sucre
Protéines
Sel

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

5,2 g
< 0,5 g
 0,01 g

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

 
< 0,1 g
5,4 g
4,7 g

< 0,5 g
 < 0,01 g

Importato e distribuito in Italia da: 
LR Health & Beauty Systems srlu
Via Pitagora 3
20016 Pero (MI), Italia

65
66

8

This product is certified by:

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE WWW.IASC.ORG

90% reines Aloe Vera Blattfilet /
90% pure Aloe Vera leaf fillet
Mit Brennesselextrakt /
With nettle extract 

INTENSE SIVER A

Behälter 4
Wrap around label
64889_AVHoney_NEM_DE_AT_CH_NL_FR

Basisetikett  (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

(3 mm)

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot: 
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: Chiuso da consumare preferibilmente 
entro la fine di:  
Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°: Lotto numero:

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne / Prodotto in Germania 

A �  �  Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin E und C
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 88 %), Fruktose, Kollagenhydrolysat, 
Orangensaftkonzentrat, Chondroitinsulfat (0,5 %), Glucosaminsulfat, Säuerungsmittel 
(Citronensäure), Stabilisator (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), natürliches 
Orangenaroma, Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat).
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich eine bis zur Markierung befüllte Steckkappe (= 30 ml) 
einnehmen, am besten vor den Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und zügig 
verbrauchen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten 
werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und 
ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer gesunden Lebensweise von Bedeutung ist. 
Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

* Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Knorpelfunktion bei. / 
* Vitamin C contributes to normal collagen formation for the normal function of cartilage.
 ** der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr 

I Complément alimentaire liquide avec vitamine E et C
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (USA/Mexique, 88 %), fructose, hydrolysate de 
collagène, concentré de jus d'orange, sulfate de chondroïtine (0,5 %), sulfate de 
glucosamine, acidifiant (acide citrique), stabilisant (gomme de xanthane), conservateurs 
(sorbate de potassium), arôme naturel d'orange, vitamine C (acide L-ascorbique), vitamine E 
(DL-alpha-acétate de tocophéryle).
Indication:  Consommer 3 fois par jour 30 ml de gel à boire Aloe Vera Freedom (contenu équivalent à 
3 bouchons), de préférence avant les repas. Eventuellement diluer avec de l’eau ou du jus de fruits. 
Attention: Agiter avant l’emploi. Conserver au réfrigérateur après ouverture et consommer 
rapidement. La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. Les compléments 
alimentaires ne sauraient pas remplacer une alimentation variée et équilibrée et un mode de 
vie sain. Tenir hors de la portée des enfants.

N Vloeibaar voedingssupplement met vitamine E en C 
Ingrediënten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/ Mexico, 88 %), fructose, 
collageenhydrolysaat, sinaasappelconcentraat, chondroitinsulfaat (0,5 %), glucosaminesulfaat, 
voedingszuur (citroenzuur), stabilisator (xanthaan), bewaarmiddelen (kaliumsorbaat), natuurlijke 
sinaasappelaroma, vitamine C (L-ascorbinezuur), vitamine E (DL-alfa-Tocopherylacetaat).
Gebruiksaanbeveling: 3 maal dagelijks een tot de markering gevulde dop (= 30 ml) innemen, 
best voor de maaltijd (eventueel met water of fruitsap verdunnen).
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel nuttigen. 
De aangegeven dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. Voedingssupple-
menten zijn geen vervanging voor een afwisselende en gebalanceerde voeding, die samen met 
een gezonde levensstijl van belang is. Product buiten het bereik van kinderen bewaren.

1000 ml 
11 Einheiten*** / 
11 eenheden*** /
11 unités*** / 
11 porzioni*** 

M Integratore alimentare liquido con vitamina E e C
Ingredienti: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Messico, 88 %), fruttosio, collagene 
idrolizzato, succo d’arancia concentrato, solfato di condroitina (0,5 %), solfato di glucosamina, 
acidificante (acido citrico), stabilizzante (xantano), conservante (sorbato di potassio), aroma 
naturale all‘arancia, vitamina C (acido L-ascorbico), vitamina E (DL-alfa-tocoferilacetato).
Consigli per l'assunzione: Assumere per tre volte al giorno un tappo di chiusura pieno fino 
alla tacca (= 30 ml), preferibilmente prima dei pasti (si può diluire con acqua o succo di frutta). 
Avvertenze: Agitare prima dell‘uso. Dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare 
entro quattro settimane. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non 
sostituiscono un’alimentazione varia ed equilibrata che è importante avere insieme ad uno 
stile di vita sano. Conservare il prodotto al riparo dalla portata dei bambini piccoli.

 
Importato e distribuito in Italia da: 
LR Health & Beauty Systems srlu
Via Pitagora 3
20016 Pero (MI), Italia

Vitamin E (α-TE)
Vitamin C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Nährstoffe  pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)***

 * La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la 
    fonction normale des cartilages.
** du montant de référence pour l’apport journalier

Vitamine E (α-TE)
Vitamine C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Nutriments  par 100 ml par 90 ml (= 3 x 30 ml)***

 * Vitamine C draagt bij tot een normale collageen productie voor een normale   
    gewrichtsfunctie.
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

Vitamine E (α-TE)
Vitamine C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Voedingsstoffen  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***

 * La vitamina C contribuisce ad una normale formazione del collagene per una 
    funzione normale delle cartilagini.
** dose giornaliera di riferimento

Vitamina E (α-TE)
Vitamina C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Elementi nutritivi  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***

65
66

1

This product is certified by:

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE WWW.IASC.ORG

Vertrieb in der Schweiz durch:
LR Health & Beauty Systems AG 
Turmstrasse 30 
6312 Steinhausen, Schweiz 

ACTIVE FREEDOM
88% reines Aloe Vera Blattfilet /
88% pure Aloe Vera leaf fillet
Unterstützung für Gelenke* /
Support for joints*

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: / Ongeopend ten minste houdbaar tot einde:
Los-Nr.:  / Lot nr:

NVloeibaar voedingssupplement met vitamine C, zink en seleen

Ingrediënten: Aloe vera (Barbadensis Miller) gel1 (85%), bloemenhoning (8%), gembersap (6%, Zingiber officinale), 
geconcentreerd citroensap (Citrus limon) (0,4 %), vitamin C (L-ascorbinezuur), voedingszuur (citronenzuur), stabilisator 
(xanthaangom), conserveermiddel (kaliumsorbaat), zinkcitraat-3-hydraat, natriumseleniet. 
Consumeren aanbeveling: Neem driemaal daags 30 ml (gelijk aan 3 dopjes). Het beste voor de maaltijd, kan 
worden verdund met water of vruchtensap.
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel consumeren. 
De aangegeven dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. Voedingssupplementen zijn geen vervanging 
voor een afwisselende en gebalanceerde voeding, die samen met een gezonde levensstijl van belang is. Product buiten 
het bereik van kinderen bewaren.

* Vitamine C, zink en seleen dragen bij tot de normale werking van het immuunsysteem.
** Referentiehoeveelheid voor de dagelijkse inname

1 Mexico

Voedingswaardevermelding per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Vitamine C
Zink
Seleen

89 mg (111 %**)
11 mg (110 %**)

50 µg (91 %**) 

80 mg (100 %**)
10 mg (100 %**)

45 µg (82 %**)

68
18

1

This product is certified by:
Dit product is gecertificeerd door: / 

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE WWW.IASC.ORG

 Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C, Zink und Selen

Zutaten: Aloe Vera (Barbadensis Miller) Gel1 (85 %), Blütenhonig (8 %), Ingwersaft (Zingiber officinale) (6 %), 
Zitronensaftkonzentrat  (Citrus limon) (0,4 %), Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Säuerungsmittel (Citronensäure), 
Stabilisator (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Zinkcitrat-3-hydrat, Natriumselenit.
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich 30 ml (entspricht 3 Verschlusskappen) einnehmen, am besten vor den 
Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und zügig verbrauchen. 
Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind 
kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer gesunden Lebensweise 
von Bedeutung ist. Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

AT

* Vitamin C, Zink und Selen tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
** der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr

¹ Mexiko

Nährwerte  pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Vitamin C 
Zink 
Selen

89 mg (111 %**)
11 mg (110 %**)

50 µg (91 %**) 

80 mg (100 %**)
10 mg (100 %**)

45 µg (82 %**)

1000 ml
11 Einheiten*** /  
11 eenheden*** 85 % Aloe Vera Blattfilet /

85 % Aloe Vera leaf fillet
Mit Ingwer, Zitrone, Honig, Vitamin C, Zink /
With ginger, lemon, honey, vitamin C, zinc
Unterstützt das Immunsystem* /
Supports the immune system*

IMMUNE PLUS*
MADE IN GERMANY

Behälter 4
Wrap around label
64889_AVHoney_NEM_DE_AT_CH_NL_FR

Basisetikett  (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

(3 mm)

 

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot: 
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: Chiuso da consumare preferibilmente entro 
la fine di:   
Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°: Lotto numero:

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne / Prodotto in Germania

A �  Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C und Honig
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 90 %), Blütenhonig (9 %), 
Säuerungsmittel (Citronensäure), Stabilisator (Xanthan), Vitamin C 
(L-Ascorbinsäure), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich eine bis zur Markierung befüllte Steckkappe 
(= 30 ml) einnehmen, am besten vor den Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder 
Fruchtsaft verdünnen). 
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren 
und zügig verbrauchen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine 
abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer 
gesunden Lebensweise von Bedeutung ist. Produkt außerhalb der Reichweite von 
kleinen Kindern aufbewahren.

I Complément alimentaire liquide avec vitamine C et miel
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (USA/Mexique, 90 %), Miel (9 %), 
acidifiant (acide citrique), stabilisateur (xanthane), vitamine C (L-acide ascorbique), 
conservateur (sorbate de potassium).
Indication:  Consommer 3 fois par jour 30 ml de gel à boire Aloe Vera Miel (contenu 
équivalent à 1 bouchon), de préférence avant les repas. Eventuellement diluer avec 
de l’eau ou du jus de fruits. 
Attention: Agiter avant l’emploi. Conserver au réfrigérateur après ouverture et 
consommer rapidement. La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. 
Les compléments alimentaires ne sauraient pas remplacer une alimentation variée et 
équilibrée et un mode de vie sain. Tenir hors de la portée des enfants.

N Vloeibaar voedingssupplement met vitamine C en honing 
Ingrediënten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexico, 90 %), 
bloesemhoning (9 %), zuurmiddel (citroenzuur), stabilisator (xanthaan), vitamine C 
(L-ascorbinezuur), bewaarmiddel (kaliumsorbaat).
Gebruiksaanbeveling: 3 maal dagelijks een tot de markering gevulde dop (= 30 ml) 
innemen, best voor de maaltijd (eventueel met water of fruitsap verdunnen). 
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel 
nuttigen. De aangegeven dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. 
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een afwisselende en 
gebalanceerde voeding, die samen met een gezonde levensstijl van belang is. 
Product buiten het bereik van kinderen bewaren.

1000 ml
11 Einheiten** / 11 eenheden** /
11 unités** / 11 porzioni** 

M Integratore alimentare liquido con vitamina C e miele
Ingredienti: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Messico, 90 %), miele millefiori (9 %), 
acidificante (acido citrico), stabilizzante (xantano), vitamina C (acido L-ascorbico), 
conservante (sorbato di potassio).
Consigli per l'assunzione: Assumere per tre volte al giorno un tappo di chiusura pieno 
fino alla tacca (= 30 ml), preferibilmente prima dei pasti (si può diluire con acqua o 
succo di frutta). 
Avvertenze: Agitare prima dell'uso. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare 
entro quattro settimane. La dose giornaliera consigliata non deve essere superata. Gli 
integratori alimentari non sostituiscono un'alimentazione sana ed equilibrata che è 
importante assieme ad uno stile di vita sano. Tenere lontano dalla portata dei bambini piccoli.

Importato e distribuito in Italia da: 
LR Health & Beauty Systems srlu
Via Pitagora 3
20016 Pero (MI), Italia

Nährstoffe  pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)**
Vitamin C

* der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr 

 * du montant de référence pour l’apport journalier 

67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)

Voedingsstoffen  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)**
Vitamine C

* Percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)

Elementi nutritivi  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)**
Vitamina C

 * % della dose giornaliera di riferimento 
67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)Nutriments  par 100 ml par 90 ml (= 3 x 30 ml)**

Vitamine C 67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)

65
66
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This product is certified by:

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE WWW.IASC.ORG

90% reines Aloe Vera Blattfilet / 
90% pure Aloe Vera leaf fillet
9% Honig /  
9% Honey
Traditionelle Formel / 
Traditional formula

TRADITIONAL HONEY

Behälter 4
Wrap around label
64889_AVHoney_NEM_DE_AT_CH_NL_FR

Basisetikett  (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

(3 mm)

Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°:

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot: 
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: 

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne

A �  Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C, Pfirsichgeschmack, mit 
Süßungsmitteln – ohne Zuckerzusatz*
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 98 %), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, 
Acesulfam K, Natriumsaccharin), Inulin, Stabilisator (Xanthan), Säuerungsmittel (Citronensäure), 
Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Aroma, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich eine bis zur Markierung befüllte Steckkappe 
(= 30 ml) einnehmen, am besten vor den Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und zügig 
verbrauchen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. 
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, 
die zusammen mit einer gesunden Lebensweise von Bedeutung ist. 
Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

1000 ml
11 Einheiten*** / 11 eenheden*** / 11 unités***

* Enthält von Natur aus Zucker. 
** der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr 

I Complément alimentaire liquide avec vitamine C, à l’arôme de pêche et avec 
édulcorants – sans sucre ajouté*
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (USA/Mexique, 98 %), édulcorants (cyclamate de 
sodium, acésulfame K, saccharine sodique), inuline, stabilisant (gomme de xanthane), acidifiant (acide 
citrique), vitamine C (acide L-ascorbique), arôme, conservateur (sorbate de potassium).
Indication:  Consommer 3 fois par jour 30 ml de gel à boire Aloe Vera Pêche (contenu équivalent à 3 
bouchons), de préférence avant les repas. Eventuellement diluer avec de l’eau ou du jus de fruits. 
Attention: Agiter avant l’emploi. Conserver au réfrigérateur après ouverture et consommer rapidement. 
La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. Les compléments alimentaires ne 
sauraient pas remplacer une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. 
Tenir hors de la portée des enfants.

N Vloeibaar voedingssupplement met vitamine C, perziksmaak, met zoetmiddel - zonder 
toegevoegde suikers* 
Ingrediënten: Aloe Vera Barabadensis Miller Gel (USA / Mexico, 98 %), zoetmiddel (natriumcyclamaat, 
acesulfaam K, natriumsaccharine), inuline, stabilisator (xanthaan), zuurmiddel (citroenzuur), vitamine C 
(L-ascorbinezuur), aroma, bewaarmiddel (kaliumsorbaat).
Gebruiksaanbeveling: 3 maal dagelijks een tot de markering gevulde dop (= 30 ml) innemen, best 
voor de maaltijd (eventueel met water of fruitsap verdunnen).
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel nuttigen. De 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. Voedingssupplementen zijn geen 
vervanging voor een afwisselende en gebalanceerde voeding, die samen met een gezonde levensstijl van 
belang is. Product buiten het bereik van kinderen bewaren.

Nährwerte  pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Brennwert
Fett
- davon gesättigte Fettsäuren
Kohlenhydrate
- davon Zucker
Eiweiß
Salz
Vitamin C

15 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,7 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

89 mg (111 %**)

14 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,6 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

80 mg (100 %**)

* Bevat van nature suiker, met zoetstoffen.
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

Voedingswaarden  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Energie 
Vet
- daarvan verzadigde vetzuren
Koolhydraten
- daarvan suiker
Eiwit
Zout
Vitamine C

15 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,7 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

89 mg (111 %**)

14 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,6 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

80 mg (100 %**)

* Contient des sucres naturellement présents, avec édulcorants.
** du montant de référence pour l’apport journalier 

Valeurs nutritionnelles  par 100 ml par 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Calories
Glucides
- dont sucres
Hydrates de carbon
- présence de sucre
Protéines
Sel
Vitamine C

15 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,7 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

89 mg (111 %**)

14 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,6 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

80 mg (100 %**)

65
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This product is certified by:

98% reines Aloe Vera Blattfilet /
98% pure Aloe Vera leaf fillet
Ohne Zuckerzusatz* /
No added sugar*
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Aloe Vera  
Drinking Gely
JSOU SKUTEČNÝMI  
ODBORNÍKY NA ZDRAVÍ

Odborník na Váš imunitní 
systém
Trojnásobné plus pro Váš imunitní 
systém: podporuje, stimuluje a 
chrání.4,5,1

Odborník na Vaše všeobecné 
zdraví
3 základní kameny pro Vaše 
zdraví: přísun živin, ochrana a 
látková výměna.1,2,3

Odborník na Vaše tělesné 
sebevědomí
Trojnásobné plus pro Vaše 
tělesné sebevědomí: lehký, 
podpůrný a povzbuzující.1

Odborník na Vaši vitalitu 
S trojnásobnou silou pro více 
vitality: stabilizuje, zásobuje a 
chrání.2,8,9

Odborník na volnost  
Vašeho pohybu
Trojnásobné povzbuzení pro  
Váš pohybový aparát: mobilita, 
stabilita a energie.1,6,7

1 Vitamín C přispívá k normálnímu energetickému metabolizmu.
2 Vitamín C zvyšuje vstřebávání železa.
3 Vitamín C přispívá k normální funkci imunitního systému.
4 Vitamín C, zinek a selen přispívají k normální funkci imunitního systému.
5 5 Zinek se podílí na procesu dělení buněk.
6 Vitamín C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci chrupavek a kostí.
7 Vitamín C přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání.
8 Vitamín C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci krevních cév.
9 Vitamín C přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem.

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot: 
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: Chiuso da consumare preferibilmente entro 
la fine di:   
Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°: Lotto numero:

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne / Prodotto in Germania

A �  Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C und Honig
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 90 %), Blütenhonig (9 %), 
Säuerungsmittel (Citronensäure), Stabilisator (Xanthan), Vitamin C 
(L-Ascorbinsäure), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich eine bis zur Markierung befüllte Steckkappe 
(= 30 ml) einnehmen, am besten vor den Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder 
Fruchtsaft verdünnen). 
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren 
und zügig verbrauchen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf 
nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine 
abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer 
gesunden Lebensweise von Bedeutung ist. Produkt außerhalb der Reichweite von 
kleinen Kindern aufbewahren.

I Complément alimentaire liquide avec vitamine C et miel
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (USA/Mexique, 90 %), Miel (9 %), 
acidifiant (acide citrique), stabilisateur (xanthane), vitamine C (L-acide ascorbique), 
conservateur (sorbate de potassium).
Indication:  Consommer 3 fois par jour 30 ml de gel à boire Aloe Vera Miel (contenu 
équivalent à 1 bouchon), de préférence avant les repas. Eventuellement diluer avec 
de l’eau ou du jus de fruits. 
Attention: Agiter avant l’emploi. Conserver au réfrigérateur après ouverture et 
consommer rapidement. La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. 
Les compléments alimentaires ne sauraient pas remplacer une alimentation variée et 
équilibrée et un mode de vie sain. Tenir hors de la portée des enfants.

N Vloeibaar voedingssupplement met vitamine C en honing 
Ingrediënten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexico, 90 %), 
bloesemhoning (9 %), zuurmiddel (citroenzuur), stabilisator (xanthaan), vitamine C 
(L-ascorbinezuur), bewaarmiddel (kaliumsorbaat).
Gebruiksaanbeveling: 3 maal dagelijks een tot de markering gevulde dop (= 30 ml) 
innemen, best voor de maaltijd (eventueel met water of fruitsap verdunnen). 
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel 
nuttigen. De aangegeven dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. 
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een afwisselende en 
gebalanceerde voeding, die samen met een gezonde levensstijl van belang is. 
Product buiten het bereik van kinderen bewaren.

1000 ml
11 Einheiten** / 11 eenheden** /
11 unités** / 11 porzioni** 

M Integratore alimentare liquido con vitamina C e miele
Ingredienti: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Messico, 90 %), miele millefiori (9 %), 
acidificante (acido citrico), stabilizzante (xantano), vitamina C (acido L-ascorbico), 
conservante (sorbato di potassio).
Consigli per l'assunzione: Assumere per tre volte al giorno un tappo di chiusura pieno 
fino alla tacca (= 30 ml), preferibilmente prima dei pasti (si può diluire con acqua o 
succo di frutta). 
Avvertenze: Agitare prima dell'uso. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare 
entro quattro settimane. La dose giornaliera consigliata non deve essere superata. Gli 
integratori alimentari non sostituiscono un'alimentazione sana ed equilibrata che è 
importante assieme ad uno stile di vita sano. Tenere lontano dalla portata dei bambini piccoli.

Importato e distribuito in Italia da: 
LR Health & Beauty Systems srlu
Via Pitagora 3
20016 Pero (MI), Italia

Nährstoffe  pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)**
Vitamin C

* der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr 

 * du montant de référence pour l’apport journalier 

67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)

Voedingsstoffen  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)**
Vitamine C

* Percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)

Elementi nutritivi  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)**
Vitamina C

 * % della dose giornaliera di riferimento 
67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)Nutriments  par 100 ml par 90 ml (= 3 x 30 ml)**

Vitamine C 67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)

65
66
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This product is certified by:

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE WWW.IASC.ORG

90% reines Aloe Vera Blattfilet / 
90% pure Aloe Vera leaf fillet
9% Honig /  
9% Honey
Traditionelle Formel / 
Traditional formula

TRADITIONAL HONEY
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 | 1000 ml 

| 6 x 1000 ml 

Čistá 
příroda
KLASIKA S MEDEM

Aloe Vera Drinking Gel
Traditional s medem*

Aloe Vera Drinking Gel 
Traditional s medem
Série 6 ks

TRADITIONAL S MEDEM SÉRIE

Věděli jste?

1.  VÝŽIVA: Dodává důležité živiny a   
podporuje jejich využití1

2.  OCHRANA: Podporuje imunitní systém2

3.  LÁTKOVÁ VÝMĚNA: Podporuje   
látkovou výměnu3

PŘÍRODNÍ: S 90% gelem z listů Aloe Vera
+  OBOHACENÝ: s medem a vitamínem C

ODBORNÍK NA VAŠE ZDRAVÍ

Doporučené dávkování:
• 3 x denně 30 ml

S

90%
ALOE VERA

1 Vitamín C zvyšuje vstřebávání železa. 
2 Vitamín C přispívá k normální funkci imunitního systému.
3 Vitamín C přispívá k normálnímu energetickému metabolizmu.
* Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. 

Čistý květový med 

obsahuje enzymy, bioaktivní 

látky a antioxidanty.

LR LIFETAKT |  DRINKING GELY | 
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https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz



Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: / Ongeopend ten minste houdbaar tot einde:
Los-Nr.:  / Lot nr:

NVloeibaar voedingssupplement met vitamine C, zink en seleen

Ingrediënten: Aloe vera (Barbadensis Miller) gel1 (85%), bloemenhoning (8%), gembersap (6%, Zingiber officinale), 
geconcentreerd citroensap (Citrus limon) (0,4 %), vitamin C (L-ascorbinezuur), voedingszuur (citronenzuur), stabilisator 
(xanthaangom), conserveermiddel (kaliumsorbaat), zinkcitraat-3-hydraat, natriumseleniet. 
Consumeren aanbeveling: Neem driemaal daags 30 ml (gelijk aan 3 dopjes). Het beste voor de maaltijd, kan 
worden verdund met water of vruchtensap.
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel consumeren. 
De aangegeven dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. Voedingssupplementen zijn geen vervanging 
voor een afwisselende en gebalanceerde voeding, die samen met een gezonde levensstijl van belang is. Product buiten 
het bereik van kinderen bewaren.

* Vitamine C, zink en seleen dragen bij tot de normale werking van het immuunsysteem.
** Referentiehoeveelheid voor de dagelijkse inname

1 Mexico

Voedingswaardevermelding per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Vitamine C
Zink
Seleen

89 mg (111 %**)
11 mg (110 %**)

50 µg (91 %**) 

80 mg (100 %**)
10 mg (100 %**)

45 µg (82 %**)

68
18

1

This product is certified by:
Dit product is gecertificeerd door: / 

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE WWW.IASC.ORG

 Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C, Zink und Selen

Zutaten: Aloe Vera (Barbadensis Miller) Gel1 (85 %), Blütenhonig (8 %), Ingwersaft (Zingiber officinale) (6 %), 
Zitronensaftkonzentrat  (Citrus limon) (0,4 %), Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Säuerungsmittel (Citronensäure), 
Stabilisator (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Zinkcitrat-3-hydrat, Natriumselenit.
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich 30 ml (entspricht 3 Verschlusskappen) einnehmen, am besten vor den 
Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und zügig verbrauchen. 
Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind 
kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer gesunden Lebensweise 
von Bedeutung ist. Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

AT

* Vitamin C, Zink und Selen tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
** der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr

¹ Mexiko

Nährwerte  pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Vitamin C 
Zink 
Selen

89 mg (111 %**)
11 mg (110 %**)

50 µg (91 %**) 

80 mg (100 %**)
10 mg (100 %**)

45 µg (82 %**)

1000 ml
11 Einheiten*** /  
11 eenheden*** 85 % Aloe Vera Blattfilet /

85 % Aloe Vera leaf fillet
Mit Ingwer, Zitrone, Honig, Vitamin C, Zink /
With ginger, lemon, honey, vitamin C, zinc
Unterstützt das Immunsystem* /
Supports the immune system*

IMMUNE PLUS*
MADE IN GERMANY
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 | 1000 ml 

 | 6 x 1000 ml 

Posilovač 
imunity
PRO VAŠI 
IMUNITU

Aloe Vera Drinking Gel
Immune Plus*

Věděli jste?

ODBORNÍK NA VÁŠ  
IMUNITNÍ SYSTÉM

1. PODPORA: Podporuje existující   
 imunitní buňky 1

2. STIMULACE: Stimuluje imunitní systém 1,2

3. OCHRANA: Podporuje funkčnost  
 imunitního systému 1

PŘÍRODNÍ: S 85% gelem z listů Aloe Vera 
+ JEDINEČNÝ: Obohaceno zázvorem, 
citronem a medem, vitamínem C, zinkem a 
selenem

Doporučené dávkování:
• 3 x denně 30 ml

Aloe Vera Drinking Gel 
Immune Plus
Série 6 ks

IMMUNE PLUS SÉRIE

1 Vitamín C, zinek a selen přispívají k normální funkci imunitního systému.
2  Zinek se podílí na procesu dělení buněk.
*Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

Lehká, přirozená kořenitost 

zázvoru v kombinaci s 

osvěžujícím citronem 

a sladkým medem je 

neobyčejným chuťovým 

zážitkem.

S

85%
ALOE VERA

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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Behälter 4
Wrap around label
64889_AVHoney_NEM_DE_AT_CH_NL_FR

Basisetikett  (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

(3 mm)

Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°:

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot: 
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: 

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne

A �  Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C, Pfirsichgeschmack, mit 
Süßungsmitteln – ohne Zuckerzusatz*
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 98 %), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, 
Acesulfam K, Natriumsaccharin), Inulin, Stabilisator (Xanthan), Säuerungsmittel (Citronensäure), 
Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Aroma, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich eine bis zur Markierung befüllte Steckkappe 
(= 30 ml) einnehmen, am besten vor den Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und zügig 
verbrauchen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. 
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, 
die zusammen mit einer gesunden Lebensweise von Bedeutung ist. 
Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

1000 ml
11 Einheiten*** / 11 eenheden*** / 11 unités***

* Enthält von Natur aus Zucker. 
** der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr 

I Complément alimentaire liquide avec vitamine C, à l’arôme de pêche et avec 
édulcorants – sans sucre ajouté*
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (USA/Mexique, 98 %), édulcorants (cyclamate de 
sodium, acésulfame K, saccharine sodique), inuline, stabilisant (gomme de xanthane), acidifiant (acide 
citrique), vitamine C (acide L-ascorbique), arôme, conservateur (sorbate de potassium).
Indication:  Consommer 3 fois par jour 30 ml de gel à boire Aloe Vera Pêche (contenu équivalent à 3 
bouchons), de préférence avant les repas. Eventuellement diluer avec de l’eau ou du jus de fruits. 
Attention: Agiter avant l’emploi. Conserver au réfrigérateur après ouverture et consommer rapidement. 
La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. Les compléments alimentaires ne 
sauraient pas remplacer une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. 
Tenir hors de la portée des enfants.

N Vloeibaar voedingssupplement met vitamine C, perziksmaak, met zoetmiddel - zonder 
toegevoegde suikers* 
Ingrediënten: Aloe Vera Barabadensis Miller Gel (USA / Mexico, 98 %), zoetmiddel (natriumcyclamaat, 
acesulfaam K, natriumsaccharine), inuline, stabilisator (xanthaan), zuurmiddel (citroenzuur), vitamine C 
(L-ascorbinezuur), aroma, bewaarmiddel (kaliumsorbaat).
Gebruiksaanbeveling: 3 maal dagelijks een tot de markering gevulde dop (= 30 ml) innemen, best 
voor de maaltijd (eventueel met water of fruitsap verdunnen).
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel nuttigen. De 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. Voedingssupplementen zijn geen 
vervanging voor een afwisselende en gebalanceerde voeding, die samen met een gezonde levensstijl van 
belang is. Product buiten het bereik van kinderen bewaren.

Nährwerte  pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Brennwert
Fett
- davon gesättigte Fettsäuren
Kohlenhydrate
- davon Zucker
Eiweiß
Salz
Vitamin C

15 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,7 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

89 mg (111 %**)

14 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,6 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

80 mg (100 %**)

* Bevat van nature suiker, met zoetstoffen.
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

Voedingswaarden  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Energie 
Vet
- daarvan verzadigde vetzuren
Koolhydraten
- daarvan suiker
Eiwit
Zout
Vitamine C

15 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,7 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

89 mg (111 %**)

14 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,6 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

80 mg (100 %**)

* Contient des sucres naturellement présents, avec édulcorants.
** du montant de référence pour l’apport journalier 

Valeurs nutritionnelles  par 100 ml par 90 ml (= 3 x 30 ml)***
Calories
Glucides
- dont sucres
Hydrates de carbon
- présence de sucre
Protéines
Sel
Vitamine C

15 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,7 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

89 mg (111 %**)

14 kJ / 4 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

0,6 g
< 0,5 g
< 0,5 g
0,02 g

80 mg (100 %**)

65
66
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This product is certified by:

98% reines Aloe Vera Blattfilet /
98% pure Aloe Vera leaf fillet
Ohne Zuckerzusatz* /
No added sugar*
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 | 1000 ml 

 | 6 x 1000 ml 

PRO VAŠI LINII

Aloe Vera Drinking Gel
Broskev *

Doporučené dávkování:
• 3 x denně 30 ml 

ODBORNÍK NA VAŠE TĚLESNÉ 
SEBEVĚDOMÍ

1.  LEHKÝ: Bez cukru, dokonalý pro   
postavu a zdraví1,2

2. STIMULUJÍCÍ: Podporuje energetický  
 metabolizmus2

3. LÁTKOVÁ VÝMĚNA: Urychluje  
 látkovou  výměnu2

PŘÍRODNÍ: S 98% gelem z listů Aloe Vera
+  OBOHACENÝ: S vitamínem C bez  

přídavku cukru 3 (Informace pro diabetiky: 
jen 0,054 MTE)

Věděli jste?

1  Vitamín C přispívá k normální funkci imunitního systému.
2 Vitamín C přispívá k normálnímu energetickému metabolizmu.
3  Aloe Vera přirozeně obsahuje cukr.
*  Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

Aloe Vera Drinking Gel Broskev
Série 6 ks

BROSKVOVÁ PŘÍCHUŤ SÉRIE

LR LIFETAKT |  DRINKING GELY | 

Z
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D

Body 
Shape

Nízkokalorická varianta bez 

cukru s broskvovou příchutí 

je dokonalým společníkem 

pro lidi, kteří si hlídají linii.

S

98%
ALOE VERA

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz



Behälter 4
Wrap around label
64889_AVHoney_NEM_DE_AT_CH_NL_FR

Basisetikett  (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

(3 mm)

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot: 
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: Chiuso da consumare preferibilmente 
entro la fine di:  
Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°: Lotto numero:

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne / Prodotto in Germania 

A �  �  Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin E und C
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 88 %), Fruktose, Kollagenhydrolysat, 
Orangensaftkonzentrat, Chondroitinsulfat (0,5 %), Glucosaminsulfat, Säuerungsmittel 
(Citronensäure), Stabilisator (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), natürliches 
Orangenaroma, Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat).
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich eine bis zur Markierung befüllte Steckkappe (= 30 ml) 
einnehmen, am besten vor den Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und zügig 
verbrauchen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten 
werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und 
ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer gesunden Lebensweise von Bedeutung ist. 
Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

* Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Knorpelfunktion bei. / 
* Vitamin C contributes to normal collagen formation for the normal function of cartilage.
 ** der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr 

I Complément alimentaire liquide avec vitamine E et C
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (USA/Mexique, 88 %), fructose, hydrolysate de 
collagène, concentré de jus d'orange, sulfate de chondroïtine (0,5 %), sulfate de 
glucosamine, acidifiant (acide citrique), stabilisant (gomme de xanthane), conservateurs 
(sorbate de potassium), arôme naturel d'orange, vitamine C (acide L-ascorbique), vitamine E 
(DL-alpha-acétate de tocophéryle).
Indication:  Consommer 3 fois par jour 30 ml de gel à boire Aloe Vera Freedom (contenu équivalent à 
3 bouchons), de préférence avant les repas. Eventuellement diluer avec de l’eau ou du jus de fruits. 
Attention: Agiter avant l’emploi. Conserver au réfrigérateur après ouverture et consommer 
rapidement. La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. Les compléments 
alimentaires ne sauraient pas remplacer une alimentation variée et équilibrée et un mode de 
vie sain. Tenir hors de la portée des enfants.

N Vloeibaar voedingssupplement met vitamine E en C 
Ingrediënten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/ Mexico, 88 %), fructose, 
collageenhydrolysaat, sinaasappelconcentraat, chondroitinsulfaat (0,5 %), glucosaminesulfaat, 
voedingszuur (citroenzuur), stabilisator (xanthaan), bewaarmiddelen (kaliumsorbaat), natuurlijke 
sinaasappelaroma, vitamine C (L-ascorbinezuur), vitamine E (DL-alfa-Tocopherylacetaat).
Gebruiksaanbeveling: 3 maal dagelijks een tot de markering gevulde dop (= 30 ml) innemen, 
best voor de maaltijd (eventueel met water of fruitsap verdunnen).
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel nuttigen. 
De aangegeven dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. Voedingssupple-
menten zijn geen vervanging voor een afwisselende en gebalanceerde voeding, die samen met 
een gezonde levensstijl van belang is. Product buiten het bereik van kinderen bewaren.

1000 ml 
11 Einheiten*** / 
11 eenheden*** /
11 unités*** / 
11 porzioni*** 

M Integratore alimentare liquido con vitamina E e C
Ingredienti: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Messico, 88 %), fruttosio, collagene 
idrolizzato, succo d’arancia concentrato, solfato di condroitina (0,5 %), solfato di glucosamina, 
acidificante (acido citrico), stabilizzante (xantano), conservante (sorbato di potassio), aroma 
naturale all‘arancia, vitamina C (acido L-ascorbico), vitamina E (DL-alfa-tocoferilacetato).
Consigli per l'assunzione: Assumere per tre volte al giorno un tappo di chiusura pieno fino 
alla tacca (= 30 ml), preferibilmente prima dei pasti (si può diluire con acqua o succo di frutta). 
Avvertenze: Agitare prima dell‘uso. Dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare 
entro quattro settimane. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non 
sostituiscono un’alimentazione varia ed equilibrata che è importante avere insieme ad uno 
stile di vita sano. Conservare il prodotto al riparo dalla portata dei bambini piccoli.

 
Importato e distribuito in Italia da: 
LR Health & Beauty Systems srlu
Via Pitagora 3
20016 Pero (MI), Italia

Vitamin E (α-TE)
Vitamin C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Nährstoffe  pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)***

 * La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la 
    fonction normale des cartilages.
** du montant de référence pour l’apport journalier

Vitamine E (α-TE)
Vitamine C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Nutriments  par 100 ml par 90 ml (= 3 x 30 ml)***

 * Vitamine C draagt bij tot een normale collageen productie voor een normale   
    gewrichtsfunctie.
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

Vitamine E (α-TE)
Vitamine C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Voedingsstoffen  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***

 * La vitamina C contribuisce ad una normale formazione del collagene per una 
    funzione normale delle cartilagini.
** dose giornaliera di riferimento

Vitamina E (α-TE)
Vitamina C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Elementi nutritivi  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***

65
66

1

This product is certified by:

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE WWW.IASC.ORG

Vertrieb in der Schweiz durch:
LR Health & Beauty Systems AG 
Turmstrasse 30 
6312 Steinhausen, Schweiz 

ACTIVE FREEDOM
88% reines Aloe Vera Blattfilet /
88% pure Aloe Vera leaf fillet
Unterstützung für Gelenke* /
Support for joints* A
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 | 1000 ml 

 | 6 x 1000 ml 

V KAŽDÉM VĚKU

Síla a  
energie

ODBORNÍK NA VÁŠ  
POHYBOVÝ APARÁT

1. MOBILITA: Podporuje normální funkci  
 chrupavek ²
2. STABILITA: Podporuje normální  
 funkci kostí 3

3. ENERGIE: Podporuje energetický  
 metabolizmus a snižuje únavu 1,4

PŘÍRODNÍ: S 88% gelem z listů Aloe Vera 
+  OBOHACENÝ: S vitamínem C, E,   

kolagenem, glukosaminsulfátem,   
chondroitinsulfátem.

Věděli jste?

1  Vitamín C přispívá k normálnímu energetickému metabolizmu.
2  Vitamín C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci chrupavek.
3 Vitamín C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci kostí.
4 Vitamín C přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání.
*  Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

Aloe Vera Drinking Gel  
Active Freedom
Série 6 ks

ACTIVE FREEDOM SÉRIE

Doporučené dávkování:
• 3 x denně 30 ml

Aloe Vera Drinking Gel
Active Freedom*

Pohyb pomáhá snižovat stres 

a normalizovat hladinu cukru 

a lipidů v krvi.

S

88%
ALOE VERA

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz



In
te

n
se

 S
iv

er
a

Behälter 4
Wrap around label

Basisetikett  (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

(3 mm)

Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°: Lotto numero: 

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot: 
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: Chiuso da consumare preferibilmente entro 
la fine di: 

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne /
Prodotto in Germania  

1000 ml
11 Einheiten* / 11 eenheden* /
11 unités* / 11 porzioni*

Indication: Consommer 3 fois par jour le 
contenu de 3 bouchons (~30 ml), de 
préférence avant les repas. 
Eventuellement diluer avec de l'eau ou du 
jus de fruits. Agitez avant emploi.
Attention: Il ne faut pas consommer 
plus que la quantité quotidienne 
recommandée. Les compléments 
alimentaires ne sauraient remplacer une 
alimentation variée et équilibrée, facteur 
important au même titre qu'un mode de 
vie sain. Conservez le produit hors de 
portée des enfants en bas âge. Conserver 
au réfrigérateur après ouverture et 
consommer rapidement.

Consigli per l'assunzione:
Assumere per tre volte al giorno un 
tappo di chiusura pieno fino alla 
tacca (= 30 ml), preferibilmente 
prima dei pasti (si può diluire con 
acqua o succo di frutta).
Avvertenze: Agitare prima 
dell'uso. Dopo l'apertura conservare 
in frigorifero e consumare entro 
quattro settimane. La dose 
giornaliera consigliata non deve 
essere superata. Gli integratori 
alimentari non sostituiscono 
un'alimentazione sana ed 
equilibrata che è importante 
assieme ad uno stile di vita sano. 
Tenere lontano dalla portata dei 
bambini piccoli.

A �  Lebensmittelzubereitung aus Aloe Vera Gel, Honig und Brennnessel-Extrakt
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 90 %), Blütenhonig (7 %), 
Brennnessel-Extrakt (2 %), Säuerungsmittel (Citronensäure), Stabilisator (Xanthan),   
Antioxidationsmittel (L-Ascorbinsäure), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).

Verzehrempfehlung: Dreimal 
täglich eine bis zur Markierung 
befüllte Steckkappe (= 30 ml) 
einnehmen, am besten vor den 
Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder 
Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Nach dem Öffnen im 
Kühlschrank aufbewahren und zügig 
verbrauchen.

N Bereiding uit Aloë Vera Gel, honing en brandnetelextract
Ingrediënten: Aloë Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexico, 90 %), bloesemhoning (7 %), 
Brandnetelextract (2 %), verzuring middel (Citroenzuren), Stabilisator (Xanthine), 
Antioxidatiemiddel (L-Ascorbinezuur), conserveringsmiddel (kaliumsorbaat).

Gebruiksaanbeveling: Per dag 
3 x een tot de markering gevulde dop 
(= 30 ml) nuttigen, best voor de 
maaltijd (eventueel met water of 
fruitsap verdunnen).
Aanwijzing: Na het openen in de 
koelkast bewaren en zo snel mogelijk 
gebruiken.

I Complément alimentaire à l‘Aloe Vera, au miel et aux extraits d‘orties
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (en provenance de USA/Méxique, 90 %), miel 
(7 %), extraits d’orties (2 %), acidifiant (acide citrique), stabilisateur (xanthane), anti-oxydant 
(acide ascorbique), conservateur (sorbate de potassium).
 

M Preparazione alimentare a base di Aloe Vera gel, miele ed estratto d'ortica
Ingredienti: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Messico, 90 %), miele millefiori (7 %), 
estratto d‘ortica (2 %), acidificante (acido citrico), stabilizzante (xantano), antiossidante (acido 
L-ascorbico), conservante (sorbato di potassio).

Nährwerte  pro 100 ml
pro 90 ml 

(= 3 x 30 ml)*
Brennwert  
Fett
- davon gesättigte 
  Fettsäuren
Kohlenhydrate
- davon Zucker
Eiweiß
Salz

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

5,2 g
< 0,5 g
 0,01 g

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

 
< 0,1 g
5,4 g
4,7 g

< 0,5 g
 < 0,01 g

Voedingswaarden per 100 ml
per 90 ml 

(= 3 x 30 ml)*
Energie
Vet
- waarvan verzadigde 
  vetzuren
Koolhydraten
- waarvan suiker
Proteïnen
Zout

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

5,2 g
< 0,5 g
 0,01 g

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

 
< 0,1 g
5,4 g
4,7 g

< 0,5 g
 < 0,01 g

Valori nutrizionali in 100 ml
in 90 ml 

(= 3 x 30 ml)*
Valore energetico
Grassi
- di cui acidi   
  grassi
Carboidrati
- di cui zuccheri
Proteine
Sale

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

5,2 g
< 0,5 g
 0,01 g

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

 
< 0,1 g
5,4 g
4,7 g

< 0,5 g
 < 0,01 g

Valeurs 
nutritionnelles  par 100 ml

par 90 ml 
(= 3 x 30 ml)*

Valeur calorique  
Lipides
- dont acides gras   
  saturés
Glucides
- dont sucre
Protéines
Sel

108 kJ / 25 kcal
< 0,5 g

< 0,1 g
 6,0 g

5,2 g
< 0,5 g
 0,01 g

97 kJ / 23 kcal
< 0,5 g

 
< 0,1 g
5,4 g
4,7 g

< 0,5 g
 < 0,01 g

Importato e distribuito in Italia da: 
LR Health & Beauty Systems srlu
Via Pitagora 3
20016 Pero (MI), Italia

65
66

8

This product is certified by:

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE WWW.IASC.ORG

90% reines Aloe Vera Blattfilet /
90% pure Aloe Vera leaf fillet
Mit Brennesselextrakt /
With nettle extract 

INTENSE SIVER A

HEART 
VITALITY
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 | 1000 ml 

 | 6 x 1000 ml 

Pro srdce
JEN TO NEJLEPŠÍ

ODBORNÍK NA VAŠI VITALITU

1. STABILIZUJE: Podporuje normální  
 funkci krevních cév1

2. ZÁSOBUJE: Zásobuje vitamínem C a  
 podporuje vstřebávání železa2

3. CHRÁNÍ: Chrání buňky před  
 oxidačním stresem3

PŘÍRODNÍ: S 90% gelem z listů Aloe Vera 
+ OBOHACENÝ: Vitamínem C

Doporučené dávkování:
• 3 x denně 30 ml

Aloe Vera Drinking Gel
Intense Sivera*

Věděli jste?

1  Vitamín C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci krevních cév.
2  Vitamín C zvyšuje vstřebávání železa.
3  Vitamín C přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem.
*  Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

Aloe Vera Drinking Gel
Intense Sivera
Série 6 ks

INTENSE SIVERA SÉRIE

Listy kopřivy mají vysoký obsah 

přírodního křemíku a vitamínu C.

S

90%
ALOE VERA

LR LIFETAKT |  DRINKING GELY | 

Z
Á

K
L

A
D

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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ZÁZRAK

Buňky – základní stavební kámen veškerého života

Naše tělo se skládá  
z bilionů buněk. 

Největší buňkou je 
vajíčko, nejmenšími 
buňkami jsou červené 
krvinky.

Průměrná lidská buňka 
má průměr asi 
25 mikrometrů. 
Každou sekundu se 
vytvoří několik milionů 
nových buněk, takže 
se naše těla neustále 
obnovují a regenerují.

V lidském těle se 
rozlišuje celkem 300 
různých typů buněk, 
které mají různé funkce 
a úkoly.

V buňkách je uložena 
naše DNA, náš 
genetický kód.

BUŇKA

Buňka – původ všeho života
Před miliardami let se na Zemi vyvinuly první jednobuněčné organismy – jsou považovány za nejstarší formu života. 

Postupem času se z jednobuněčných organismů vyvinuly složitější živé bytosti – a také lidé.

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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Buněčné jádro
Buněčné jádro je srdcem, 
ve kterém se nachází lidský 
genom (chromozomy).

Buněčná membrána
Buněčná membrána chrání vnitřek 
buňky zvenčí a kontroluje, které 
látky se dostanou do buňky a z 
buňky ven.

Mitochondrie
Mitochondrie jsou 
energetickými elektrárnami 
našich buněk.

Buněčná plazma s organelami
Stavební bloky buněk jsou 
zakotveny v buněčné plazmě, 
gelovité hmotě uvnitř buňky.

Základ našeho zdraví

Neurony
přenášejí signály

Buňky imunitního 
systému
nás chrání před nemocemi

Krevní buňky
přenášejí kyslík a živiny

Zárodečné buňky
jsou zodpovědné za 
reprodukci

Svalové buňky
nás uvádějí do 
pohybu 

Kostní buňky
stabilizují náš  
pohybový aparát

Krmivo pro buňky

UŽITEČNÉ INFORMACE |

Každá buňka je malou živou jednotkou, miniorganismem, který 
plní v našem těle řadu životně důležitých základních funkcí:

• Výroba energie
• Regenerace & obnovení
• Předávání informací
• Přeprava životně důležitých látek
• Látková výměna

Zdraví začíná správnými živinami. Jsou palivem pro naše buňky a udržují je vitální a silné – a s nimi i nás. Pokud jsou 

buňky dostatečně zásobeny všemi důležitými živinami, mohou lépe vytvářet nové buňky a je snazší vázat 

a vylučovat škodlivé látky. Tímto způsobem je zaručena neustálá regenerace a obnova těla.

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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 | 180 g 

+

=

Cell 
Essence
VAŠE TĚLO. 
VAŠE ZDRAVÍ. 
CHRAŇTE 
BUŇKU ZA 
BUŇKOU.1,2,3

CELL ESSENCE FOOD – ZÁKLAD ZDRAVÍ4

•  Podporuje funkčnost buněk a chrání je před  
oxidačním stresem 4

•  V kombinaci s pečlivě vybranými superpotravinami, jako jsou 
moringa a acerola

•  Obohaceno směsí vysoce kvalitních vitamínů, minerálů a 
enzymů, jako jsou vitamíny C, E, A, zinek, železo, lipáza a 
amyláza

Doporučené dávkování:
• Ráno: rozpusťte 2 odměrky ve 100 ml vody

Cell Essence Food**

Cell Boost Formula (CBF)
To nejlepší z přírody a vědy

„Made in Germany“ je náš příslib kvality, 
na který se můžete 100% spolehnout

BEZ 
LAKTÓZY

BEZ  
CUKRU * 

BEZ  
LEPKU

VEGANSKÉ

Vysoce kvalitní živiny s  
vědecky prokázanými účinky

Pečlivě vybrané superpotraviny

Pro optimální buněčné procesy

LR LIFETAKT Aloe Vera 
Drinking Gely jsou uvedeny na 
Kölner Liste®. Kölner Liste® 
zveřejňuje seznam produktů s 
minimalizovaným dopingovým 
rizikem.

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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 | 180 g + 102 g + 141 g

 | 102 g  | 141 g 

LR LIFETAKT |  ZÁSOBOVÁNÍ BUNĚK | 

CELL ESSENCE REGENERATION –  
PODPORA REGENRACE BUNĚK6

•  Podporuje regeneraci a dělení buněk6

•  Obohaceno superportravinou kurkuma
•  Směs vysoce kvalitních vitamínů, minerálů a enzymů, jako jsou 

vitamin D3, měď, selen a kyselina listová

Doporučené dávkování:
• Večer: Rozpusťte 1,5 odměrky ve 100 ml vody

Cell Essence Regeneration**

CELL ESSENCE ENERGY –  
PODPORA BUNĚČNÉ ENERGIE5

•  Podporuje produkci a přeměnu energie v buňkách5

•  S inovativními superportravinami, jako jsou spirulina, 
chlorella a guarana

•  S komplexem vitamínů B a vysoce kvalitních minerálů, 
jako jsou chrom, vápník a hořčík

Doporučené dávkování:
• V poledne nebo podle potřeby: Rozpusťte 1 odměrku ve 100 ml vody

Cell Essence Energy**

V sérii

Cell Essence Food
Cell Essence Energy
Cell Essence Regeneration

CELL ESSENCE SÉRIE

Komplexní řešení  
pro Vaše buňky

BEZ 
LAKTÓZY

BEZ 
LAKTÓZY

BEZ  
CUKRU * 

BEZ  
CUKRU * 

BEZ LEPKU BEZ LEPKUVEGANSKÉ VEGANSKÉ
Z

Á
K

L
A

D

1  Vitamín E, obsažený v Cell Essence Food, přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem.
2  Riboflavin (vitamín B2), obsažený v Cell Essence Energy, přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem.
3  Zinek, obsažený v Cell Essence Regeneration, přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem.
4  Vitamín C přispívá k normálnímu energetickému metabolizmu, vitamín E přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem.
5  Vitamín B12, B6, riboflavin, niacin a kyselina pantothenová přispívají k normálnímu energetickému metabolizmu a ke zmírnění míry únavy a vyčerpání.
6  Zinek, folát, vitamín D, železo a hořčík hrají roli při dělení buněk. Vápník je důležitý při dělení a specializaci buněk. Zinek přispívá k normální syntéze DNA.
* Vztahuje se k připravenému produktu
** Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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Bez živin nefunguje v našem těle vůbec nic – jsou našimi 
dodavateli energie a tvoří základ pro zdraví a pohodu. Pokud 
jde o správnou výživu, je důležité především jedno – barevná 
rozmanitost! „Snězte každý týden jednu duhu!“ – zní 

doporučení výživových specialistů. Na stůl by tedy měly přijít 
pravidelně různé druhy ovoce a zeleniny. Protože ovoce a 
zelenina v závislosti na své barvě obsahují různé věci, které v 
kombinaci přispívají k vyvážené stravě.

Živiny – základ pro zdraví

Rozmanitost živin
BAREVNÉ JE ZDRAVÉ

Modrá a fialová –
Antioxidanty mají stimulující účinek 
na imunitní systém, obsaženy jsou 
např. v borůvkách, černém rybízu, 
ostružinách a švestkách.

Zelená –
Vitamíny, minerály, stopové prvky a 
cenné rostlinné látky jsou obsaženy 
například v brokolici, špenátu a celeru.

Žlutá a oranžová –
Vysoký obsah vitamínu C a 
oxidační účinek, např. díky 
červeným pomerančům, 
mrkvím, citrónům, broskvím a 
meruňkám.

Červená –
Vápník, draslík, hořčík a 
velké množství vitamínu 
C jsou obsaženy např. ve 
višních, malinách, rajčatech a 
červených hroznech.

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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20% 80% 

Acidobazická rovnováha – 
Je to všechno o rovnováze!

Ideální poměr mezi 
kyselinami a zásadami:

Zelené saláty

Paprika

Rajčata

Jablka

Banány

Brambory

Špenát

Bobulovité ovoce

Maso

Uzeniny

Ryby

Sýr

Mléčné produkty

Chléb

Těstoviny

Čokoláda

Esenciální mastné kyseliny – 
Nezbytné pro tělo i mysl!

UŽITEČNÉ INFORMACE | 

V organizmu se nacházejí jak kyseliny, tak zásady. V ideálním 
případě jsou v rovnováze a naše tělo má vyváženou hodnotu 
pH. Kvůli nevyvážené stravě, stresu a nedostatku pohybu má 
však náš metabolismus tendenci tvořit příliš mnoho kyselin. 
Vzniká nerovnováha a dochází k překyselení našeho těla. Naše 
dobré zdraví je narušeno. Pestrá strava se spoustou základních 
živin a vyvážený životní styl jsou nejlepší způsoby, jak udržovat 
svou acidobazickou rovnováhu.

Omega-3 mastné kyseliny spolu s omega-6 mastnými 
kyselinami patří do skupiny polynenasycených mastných 
kyselin a jsou nezbytné pro život. Našemu tělu slouží mimo 
jiné jako součást buněčné membrány.Tam se starají o to, 
aby membrána zůstala propustná a pružná a aby mohly 
buňky optimálně pracovat. Také mozek je z velké části tvořen 
tukem. Polynenasycená kyselina dokosahexaenová je např. 
nejdůležitější mastnou kyselinou mozku. Mnoho z těchto 
zdravých mastných kyselin je např. obsaženo v tučných 
mořských rybách, ořeších a semenech.

ZÁSADYKYSELINY

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz



26 

 | 150 ml 

Základ
PRO ZDRAVÍ

Doporučené dávkování:
• 1 x denně 5 ml (jedna čajová lžička)

BEZ PŘIDANÝCH 
KONZERVAČNÍCH 

LÁTEK

BEZ PŘIDANÝCH 
BARVIV

Vita Active Red*

Věděli jste?

VAŠE DÁVKA VITAMÍNŮ V JEDNÉ ČAJOVÉ 
LŽIČCE

•  Cenná směs vitamínů a bioaktivních rostlinných látek
•  10 vitamínů v jedné čajové lžičce: B1, B2, B3, B5, B6, B7, 

B9, B12, D, E
• Z 21 přírodních ovocných a zeleninových koncentrátů
•  Velké pozitivní účinky na tělo a zdraví 1

„Made in Germany“ je náš 
příslib kvality, na který se 
můžete 100% spolehnout.

1 Thiamin a vitamín B12 přispívají k normálnímu energetickému metabolismu a normální psychické činnosti. Thiamin přispívá k normální činnosti nervového systému a srdce. Vitamin D a vitamin B6 přispívají k normální funkci imunitního systému.
*Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

Vitamíny tvoří základní stavební 

kámen našeho zdraví a jsou 

nezbytné pro naše tělo. To se 

odráží také v názvu „Vita“, který 

pochází z latiny a znamená „život“.

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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 |  |

LR LIFETAKT |  KOMPLEX ŽIVIN | 

Doporučené dávkování:
• 3 x denně 4 tablety

BEZ 
LAKTÓZY

VEGANSKÉ

Pro Balance Tablety*

Z udržitelného  
rybolovu

•  Má vyrovnávací účinek na acidobazickou rovnováhu5

•  Vyvážené minerály a stopové prvky, jako je hořčík, vápník, 
měď, chrom atd.

•  S cennou směsí citrátů a uhličitanů

ODBORNÍK NA ZDRAVÍ SRDCE

•  Podporuje činnost srdce2 a mozku3 a pomáhá udržet normální 
zrak4

•  Cenná směs Omega3 mastných kyselin EPA a DHA a 
Betaglukanů

•  S celkem 1260 mg Omega3 mastných kyselin: m.j. z 630 mg 
EPA a 420 mg DHA

Doporučené dávkování:
• 3 x denně 1 kapsle

Super Omega Kapsle*

Z
Á

K
L

A
DVěděli jste?

2 EPA a DHA přispívají k normální činnosti srdce. To vyžaduje příjem alespoň 250 mg EPA a DHA denně.
3 DHA přispívá k udržení normální funkce mozku.
4 DHA přispívá k udržení normálního zraku.
5 Hořčík v Pro Balance přispívá k normální látkové výměně a výměně elektrolytů.
*Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

PRO ROVNOVÁHU KYSELO-ZÁSADITÉHO 
PROSTŘEDÍ V TĚLE

Omega-3 mastná kyselina DHA 

tvoří 30 % všech mastných kyselin 

v mozku a 60 % sítnice očí.

60 kapslí / 99,3 g 360 tablet / 252 g 

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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Výkon  
vyžaduje  
pozitivní energii

DOSTAŇTE ZE  
SEBE TO NEJLEPŠÍ!

Výkon a energie – plní síly na celý den

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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ANTIOXIDANTY

OXIDAČNÍ STRES

Normální buňka

Obr.: Příklad oxidačního stresu jednoho jablkaObr.: Příklad oxidačního stresu jedné buňky

Volné radikály 
napadají buňku

Buňka s  
oxidačním stresem

Jablko s 
antioxidanty např. 
citrónovou šťávou

Oxidační stres  
u jablka

HOĎTE 
STRES ZA 
HLAVU!!

Nenechte se vyvést  
z rovnováhy!!

ANTIOXIDANTY

VOLNÉ RADIKÁLY

• záněty
• stres
• kouření
• metabolismus
• léky

• bioaktivní rostlinné látky
• vitamíny (např. A, C, E)
• tělu vlastní enzymy
• stopové prvky (např. selen)

Tělo má v zásadě vlastní obranné mechanismy. Pokud již nestačí, vzniká oxidační 
stres, takzvaná nerovnováha radikálů a antioxidantů.

VOLNÉ RADIKÁLY

Aby se zabránilo oxidačnímu 
stresu, je důležitá vyvážená a 
pestrá strava s dostatečným 
množstvím antioxidantů. K 
těmto antioxidantům se počítají 
především vitamíny A, C a E. Ale 
mnoho dalších nutričních složek 
může mít také antioxidační 
účinek, např. stopové prvky, 
jako je selen. Účinné látky 
kyselina lipoová, lykopen, lutein, 
flavonoidy nebo koenzym Q10, 
známé jako sekundární rostlinné 
látky, mohou také pomoci 
chránit tělo před oxidačním 
stresem.

Tyto lapače radikálů slouží buňkám  
těla jako ochranné látky. Mohou 
kompenzovat poškození buněčných 
struktur a snižovat oxidační stres.

Volné radikály v těle vznikají během 
přirozených metabolických procesů 
nebo vnějšími vlivy, jako je nezdravá 
strava, stres a nedostatek pohybu.  
To může vést k poškození buněčných 
komponentů nebo narušení 
metabolických procesů – dochází k 
oxidačnímu stresu.

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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 | 5 x 500 ml 
 | 500 ml  | 500 ml 

NAHLÁŠENO K 
PATENTOVÁNÍ**

1 Vitamín B12 přispívá k normálnímu energetickému metabolismu a k normální činnosti nervové soustavy. Vitamín B12 přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání.
2 Vitamín E přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem.
3 Thiamin a vitamín B12 přispívají k normální psychické činnosti.
4 Železo přispívá k normálnímu energetickému metabolismu a ke snížení míry únavy a vyčerpání.
*Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.
** Nahlášeno k patentování v Německu. Patent č.: DE 10 2013 205 049 A1

Doporučené dávkování:
• 1x denně 80 ml

Mind Master
Formula Red*

S větším 
výkonem
PRO KAŽDÝ DEN

Mind Master Série 5 ks
(volba mezi Formula Green / 
Formula Red)

TRPĚLIVÝ, SOUSTŘEDĚNÝ A SILNÝ  
S MIND MASTER

1.  Dlouhotrvající energie1 při pravidelném užívání:
 Více duševní a tělesné výkonnosti1,3 díky vitamínům   
 skupiny B a železu4

2. Chrání před oxidačním stresem²
3.  Pokrývá mj. 100% denní potřebu vitamínu E. Listový filet 

Aloe Vera pro všeobecně dobré zdraví.
Vybrané obsažené látky:
Hroznová šťáva z koncentrátu hroznové šťávy, výtažek ze 
zeleného čaje, L-Karnitin, koenzym Q10, Aloe Vera

Formula Green*

Kvalita je u nás na prvním místě. Od 
vypěstování až po konečný produkt – 
u LR vše podléhá přísným kontrolám. 
Potvrzeno institutem  
SGS Institut Fresenius.

LR LIFETAKT Mind Master 
je uveden na Kölner Liste®. 
Kölner Liste® zveřejňuje seznam 
výrobků s minimalizovaným 
dopingovým rizikem.

„Made in Germany“ je náš 
příslib kvality, na který se 
můžete 100% spolehnout.

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com
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 |

 LR LIFETAKT |  VÝKON & ENERGIE | 

1 Kofein obsažený v guaraně přispívá ke zvýšení pozornosti a koncentrace. Kofein obsažený v guaraně přispívá ke zvýšení výdrže.
2 Vitamín B12 přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání.
3 Thiamin, vitamín B6 a vitamín B12 přispívají k normální psychické činnosti.
4 Vitamín C přispívá k normálnímu energetickému metabolizmu.
5 Vitamín E, vitamín C a selen v Mind Master Extreme přispívají k ochraně buněk před oxidačním stresem.
6 Vitamin D přispívá k udržení normální funkce svalů.
* Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

Věděli jste?
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RYCHLÉ ENERGETICKÉ „NAKOPNUTÍ“ PRO 
VAŠE TĚLO1,2,4,5,6 I MYSL3,5

Mind Master Extreme
Performance Powder*

1. Energetické „nakopnutí“ pro mysl
 1. Rychle se probuďte 1,2,4

 2. Pro větší výkonnost, pozornost a soustředění 1,2,3

 3.  Zlepšuje mentální a kognitivní funkce1,3

2. Energetické „nakopnutí“ pro tělo
 1. Fit během krátké doby 1,2,4

 2. Pro větší vytrvalost a výkonnost1,2,4

 3. Podporuje budování a regeneraci svalů 6

Vybrané obsažené látky: 
Zelený čaj, guarana, koenzym Q10, BCAA

Doporučené dávkování:
•  Jednou denně vsypte obsah sáčku přímo do úst a 

nechte pomalu rozpustit.

BEZ  
LEPKU

BEZ PŘIDANÝCH 
BARVIV

BEZ  
CUKRU

BEZ 
LAKTÓZY

Jednoduše 
otevřete

Všimněte si energetického 
„nakopnutí“ pro mysl a tělo.

Nasypte do  
úst bez  
potřeby 
zapíjení.

BCAA znamená „branched chain amino 
acids“.V češtině to znamená aminokyseliny 
s rozvětveným řetězcem. Patří sem tři 
esenciální aminokyseliny: leucin, isoleucin 
a valin.

35 g / 14 sáčků à 2,5 g 

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com
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Odpočinek – vzorec pro štěstí

FIT DÍKY ZDRAVÉMU, 
KLIDNÉMU SPÁNKU

Dejte své tělo  
i duši do 
pohybu!

Naštěstí existuje 
serotonin

Zdravý spánek zlepšuje z 
dlouhodobého hlediska kvalitu 
života. Zajišťuje duševní pohodu, 
lepší soustředění, výkon 
a fyzické zdraví. Imunitní systém z 
něj také profituje, protože se může 
během spánku nejlépe regenerovat 
a soustředit se na své hlavní úkoly. 
Pohodlný spánek jednoduše dělá 
„zázraky“. Povzbuzuje, dodává sílu, 
posiluje paměť a zároveň chrání 
před depresemi. Stručně řečeno: 
spánek je pro nás nezbytný!

Proč serotonin? Melatonin je přece 
známý jako hormon, který řídí denní 
a noční rytmus lidského těla. 
Melatonin ale vzniká z hormonu 
štěstí serotoninu. S pomocí 
aminokyseliny tryptofanu se může 
tvořit serotonin. Zdravá strava 
podporuje metabolismus tryptofanu.

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com
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20-25%

12-15%

4-6%

4-5%

45-55%

UŽITEČNÉ INFORMACE | 

90ti minutový spánkový cyklus

Noční směna pro Vaše tělo
Spánek je časem na odpočinek. Pro tělo to však znamená: 
práce! Protože v noci jsou v těle stimulovány životně důležité 
opravné a regenerační procesy, které se starají o posílení 
imunitního systému a zvýšení výkonu. Největším úkolem 

spánku však je: dělat Vám radost! Protože ten, kdo je 
odpočatý, je v každodenním životě vyrovnanější, méně 
stresovaný a také kreativní!

Šafrán 

1 www.saffractiv.com, k 13. listopadu 2019  
2 Comercial Química Massó, nepublikovaná studie, 2014.

ÚČINNÁ LÁTKA Č. 1 PRO ZDRAVÝ SPÁNEK

Fáze usínání

Fáze lehkého spánku

Fáze středního spánku

Fáze hlubokého spánku

REM fáze

Tato fáze spánku – snů je 
doprovázena rychlými pohyby 
očí se zavřenými víčky (Rapid 
eye movement)

Fyzicky a psychicky 
nejdůležitější relaxační a 
proto nejdůležitější fáze 
spánku

Krátká přechodová fáze z 
lehkého do hlubokého spánku

Tělo i mysl se uvolní

Puls a dech se zpomalují.  
Po asi polovinu doby spánku 
se nacházíte v této fázi

Šafrán pomáhá rychleji usnout, zlepšuje kvalitu spánku a nočního 
odpočinku.1,2 Šafrán obsahuje mimo jiné antioxidanty. Mohou za to 
sekundární rostlinné látky v šafránu, jako např. karotenoidy. Říká se jim 
krocin a krocetin a jsou zodpovědné za žlutou barvu šafránu.

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com
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Dobře se 
vyspěte!
PŘÍRODNÍ 
RELAXACE BĚHEM 
SPÁNKU

S relaxací ke spánku

1 www.saffractiv.com, k 13. listopadu 2019. 2 Comercial Química Massó, nepublikovaná studie, 2014. 3 Vitamíny, thiamin, niacin, B6, B12 a hořčík přispívají k normální funkci nervového systému. Zinek přispívá k normální kognitivní funkci.  

4 Hořčík přispívá k normální funkci svalů
* Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

Vitamíny obsažené v LR LIFETAKT Night 
Master při pravidelném užívání 
přirozeným způsobem zajišťují 
dlouhodobý a klidný spánek. Účinný 
TRIPLE EFFECT podporuje tělu vlastní 
procesy během spánku. 1,2,3

Abychom mohli uvolněně usnout, 

obsahuje LR LIFETAKT Night Master 
hořčík a další cenné vitamíny, které 
podporují tělu vlastní procesy během 
spánku. 3 Vyvážený nervový systém 
podporuje klidný spánek, zatímco hořčík 
zajišťuje regeneraci Vašich svalů. 4 
Během noci procházíme různými fázemi 

spánku. Dobrý začátek spánku je 
důležitý, abychom pak mohli spát 
hluboko a dobře, a aby byla zajištěna 
optimální noční regenerace. Vzhledem k 
tomu, že dojmy a podněty by měly být 
zpracovávány během noci, nestojí už nic 
v cestě odpočatému začátku dne.

Staráte se o to, aby se přes noc nabily 
baterie ve Vašem Smartphonu, ale 
nezvládnete si nabít ty svoje? Často špatně 
usínáte, máte problém spát celou noc nebo 
se ráno cítíte vyčerpaní a unavení? Takhle to 
má 78 % populace.

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com
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 | 100 ml 

 | 50 ml 

 | 3 x 3,7 g

LR LIFETAKT |  ODPOČINEK | 

Aloe Vera
Relaxační hřejivé 
mléko

Noční maska

BEZ  
CUKRU

KOMPLEX VÝŽIVY NA NOC

•  Podporuje tělu vlastní procesy probíhající během noci1 

•  Obohacený o L-tryptofan
•  S vyváženou směsí vysoce koncentrovaných vitamínů 

skupiny B, hořčíkem a zinkem

Doporučené dávkování:
•   Obsah 1 sáčku vmíchejte do 100 ml vody 

a před spaním vypijte.
•  Nápoj je možné vypít i po vyčištění zubů.

BEZ 
LAKTÓZ

Night Master*

VEGANSKÉBEZ  
LEPKU
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PŘÍRODNÍ 
PŘÍCHUTĚ

Podpora noční regenerace svalů a 
pokožky

Pro další regeneraci a péči o pokožku 
obličeje během noci: LR ZEITGARD Noční 
maska.  
A pro útulné teplo a uvolnění těla: LR Aloe 
Vera Aloe Via Relaxační hřejivé mléko.

„Made in Germany“ je náš 
příslib kvality, na který se 
můžete 100% spolehnout

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com
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Prostřednictvím 
cévního systému se 
krev dostane do všech 
částí těla. Každý den 
srdce pumpuje krevním 
oběhem asi 6 000 litrů 
krve, zhruba 5 litrů za 
minutu. Krev tedy 
proteče celým tělem 
přibližně za 1 minutu.

Srdce je 
nejdůležitějším 
svalem těla. Neustále 
zásobuje orgány a 
tkáně krví – a tím i 
kyslíkem a živinami 
nezbytnými pro život. 
Srdce si můžeme 
představit jako 
centrální pumpu, která 
pohání krevní oběh.

Celková délka všech 
krevních cév je tak 
velká jako vzdálenost 
kolem 100 000 km, a 
je tedy více než 
dvojnásobkem obvodu 
Země.

Zatímco žíly přenášejí 
krev do srdce, tepny ji 
odvádějí od srdce. 
Drobné cévy, které 
spojují nejmenší artérie 
a žíly, se nazývá 
kapiláry.

Naše záchranné lano: kardiovaskulární systém

SRDCE A KREVNÍ OBĚH

Srdce neustále pumpuje krev do velkého oběhu. Dodává tak celému 
tělu kyslík a živiny. Úder za úderem se srdce střídavě stahuje 
a opět rozpíná. Motor života neustále pumpuje krev do velkých, malých 
a nejmenších žil. 

Cévy tvoří infrastrukturu pro oběhový systém – jako vysoce rozvětvená 
silniční síť. Starejte se tedy o své srdce a každý den o něj pečujte, aby 
mohlo pečovat i ono o Vás.

Srdce a krevní oběh – „motor života“ pro dobré zdraví

TÝMOVÁ PRÁCE:

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com
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ŽIVINYZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Všechno, po čem vaše srdce touží

Nejdůležitějšími částmi kardiovaskulárního systému jsou srdce 
a cévy. Srdce je motorem těla. Je velké asi jako pěst. Srdce 
neúnavně pumpuje krev do celého těla. Při námaze tělo 

potřebuje více kyslíku, a proto srdce bije rychleji. 
V průměru trvá minutu, než krev proteče celým tělem.

UŽITEČNÉ INFORMACE | 

Srdce – motor našeho těla

Tepny a žíly

Srdce
Srdce jako ústřední a životně 
důležitý orgán je motorem tohoto 
systému. Silné srdce je základem 
pro výkonnost našeho těla.

Tepny a žíly společně tvoří přepravní a 
zásobovací síť těla. Všechny buňky v 
těle jsou zásobovány životně důležitými 
živinami a kyslíkem prostřednictvím 
cévního systému, který je dlouhý 
přibližně 100 000 kilometrů.

Náš životní styl toho vyžaduje od našeho srdce každý 
den hodně. Např. stres z dlouhodobého hlediska 
zahlcuje systém. Při stresu tělo uvolňuje látky, které 
ho dlouhodobě zatěžují.

Náš kardiovaskulární systém potřebuje důležité živiny pro 
normální funkci srdce. V našem jídelníčku by se proto měly 
dostatečně vyskytovat, např. polynenasycené omega-3 
mastné kyseliny z mořských ryb, jako je losos a makrela.  
Nebo hořčík, který je nepostradatelný pro svalovou funkci 
srdce.

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz



38 

 | 1000 ml 

1 Vitamín C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci krevních cév.  

2 Vitamín C zvyšuje vstřebávání železa.  

3 Vitamín C přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem.  
* Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

ODBORNÍK NA VAŠI VITALITU

1. STABILIZUJE: Podporuje normální funkci krevních cév1

2. ZÁSOBUJE: Zásobuje vitamínem C a podporuje   
 vstřebávání železa2

3. CHRÁNÍ: Chrání buňky před oxidačním stresem3

PŘÍRODNÍ: S 90% gelem z listů Aloe Vera 
+ OBOHACENÝ: Vitamínem C

Doporučené dávkování:
• 3 x denně 30 ml

Pro srdce
JEN TO 
NEJLEPŠÍ

Věděli jste?

Aloe Vera Drinking 
Gel Intense Sivera* I 1000 ml 

Je známo, že listy kopřivy mají vysoký obsah přírodního 
křemíku. Křemík je důležitým stopovým prvkem, nezbytným 
pro tělo. Kopřiva má také vysoký obsah vitaminu C, který 
má také mnoho pozitivních vlastností – mimo jiné podporuje 
funkci krevních cév.

S

90%
ALOE VERA

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com
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4 EPA a DHA přispívají k normální funkci srdce. To vyžaduje příjem alespoň 250 mg EPA a DHA denně.
5 DHA přispívá k udržení normální funkce mozku.
6 DHA přispívá k udržení normálního zraku.
7 Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci cév, kostí, chrupavek, kůže a zubů. 
8 Vitamin C přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.  
9 Vitamin C pomáhá chránit buňky před oxidačním stresem a pomáhá snižovat míru únavy a vyčerpání.  
10 Hořčík pomáhá snižovat míru únavy a vyčerpání a přispívá k rovnováze elektrolytů.

Z udržitelného rybolovu

EXPERT NA ZDRAVÍ VAŠEHO SRDCE

•  Podporuje činnost srdce2 a mozku3 a pomáhá 
udržet normální zrak4

•  Cenná směs Omega3 mastných kyselin EPA a 
DHA a Betaglukanů

•  S celkem 1260 mg Omega3 mastných kyselin: m.j. 
z 630 mg EPA a 420 mg DHA

Doporučené dávkování:
• 3 x denně 1 kapsle

"HOUBA DLOUHOVĚKOSTI"

•  Podporuje funkci krevních cév a přispívá k normální tvorbě 
kolagenu7

•  Podporuje energetický metabolizmus8 a chrání buňky před 
oxidačním stresem9

Doporučené dávkování: 
•  1 x denně 1 kapsle

Reishi Plus Kapsle*

Všechno nejlepší pro srdce
Pro Balance dodává Vašemu tělu cenné 
zásadité minerály a stopové prvky pro vnitřní 
rovnováhu.10

Pro Balance

Věděli jste?
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LR LIFETAKT |  SRDCE A KREVNÍ OBĚH | 

Super Omega Kapsle*

VEGANSKÉ

... že houba Reishi je již tisíce let součástí 
kultury Dálného východu? Její blahodárné 
účinky jsou oceňovány dodnes.

60 kapslí / 99,3 g 30 kapslí / 15,2 g 

360 tablet 

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com
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Střevo a trávení – Energie pocházející z břicha

Pocit v břiše
musí být správný
POKUD JE „BŘICHO“ ZDRAVÉ, 
CÍTÍME SE DOBŘE

Všechno, co každý den sníme, zpracovává náš zažívací trakt na 
energii a stavební materiál pro naše tělo. Zdravé trávení je složitý 
proces. Je základem pro fungující metabolismus a přísun životně 
důležitých látek. Trávení má dokonce značný vliv na imunitní systém.

Řídicí centrum  
pro naše zdraví

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com
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DŮLEŽITÉ PRO  
IMUNITNÍ SYSTÉM

TAKÉ VAŠE STŘEVO MÁ 
MOZEK

VŠE NEJLEPŠÍ PRO VAŠE 
STŘEVO

Střevo řídí, trénuje a brání  
imunitní systém

Ve střevě žije více bakterií, 
než se nachází buněk v 
lidském těle.

Každý člověk má asi 200-300 metrů 
čtverečních vysoce citlivého střevního 
povrchu, který slouží jako rozhraní 
mezi tělem a vnějším světem. To je 
důvod, proč se tam nachází asi 80 % 
imunitních buněk.

Stav střeva do značné míry 
určuje naši každodenní pohodu, 
naše současné zdraví a délku 
našeho života.

Naše střeva – vrcholový sportovec, co se trávení týče
Střevo dospělého člověka je dlouhé asi osm metrů a 
jeho hlavním úkolem je přijímat všechny potřebné živiny 
z potravy. Naše střeva lze právem popsat jako „špičkové 
sportovce“: v průběhu 75letého života prochází našimi 

střevy přibližně 30 tun jídla a 50 000 litrů nápojů, ale také 
kilogramy znečišťujících látek, patogenů a bakterií. 
Střevo vždy dává pozor na to, aby nám poskytlo pouze 
užitečné složky a chránilo nás před škodlivými látkami.

Střevo není jen důležitým zažívacím 
orgánem, je také zodpovědné za 
imunitní systém. Zdravá střevní 
mikroflóra je předpokladem pro 
správné fungování imunitního 
systému a trávení. Kvůli tomu střevo 
potřebuje vlákninu, která funguje jako 
palivo a udržuje orgán v pohybu. 
Vyvážené bakteriální prostředí zase 
udržuje vetřelce pod kontrolou.

Miliony nervových buněk jsou 
uspořádány kolem tlustého střeva, 
řídí komplikovaný proces trávení a 
zajišťují, aby vše probíhalo hladce. 
Nervy také činí naši oblast břicha 
citlivou na vlivy prostředí. Stres a 
úzkost mohou způsobit zácpu, křeče 
a průjem, stejně jako přejídání. Na 
druhou stranu, relaxace, radost a 
lehké jídlo vedou k dobrému pocitu v 
břiše.

Pravidelný pohyb stimuluje trávení! 
Je důležité, abyste stimulovali trávení 
začleněním cíleného pohybu do 
svého každodenního života, prospívá 
to Vašemu střevu. Jezte potraviny s 
vysokým obsahem vlákniny! Patří 
mezi ně ořechy, fazole, neloupané 
ovoce a zelenina a celozrnný chléb. 
Více vlákniny každý den stimuluje 
trávení a hraje také důležitou roli v 
prevenci nemocí, jako je např. 
cukrovka.

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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 | 250 g 

 | 210 g 

Dobré 
zdraví
ZAČÍNÁ VE STŘEVĚ

1 Chrom přispívá k normálnímu metabolismu makroživin a k udržení normální hladiny glukózy v krvi.
* Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

Směs bylin se zeleným čajem k 
přípravě nálevu*

LEHKÝ A CHUTNÝ ČAJ

•  Nízkokalorická kombinace cenných bylin
•  Se zeleným čajem, listy maté, kůrou stromu lapacho,  

listy kopřivy, čajem Rooibos, citrónovou trávou,  
kořenem lékořice

• Pomáhá s pitným režimem, zejména v rámci diety
•  Ideální alternativa k vodě

Doporučené dávkování:
•  1 – 2 vrchovaté čajové lžičky přelijte ve velkém šálku vařící 

vodou, zakryjte, nechte 5 – 7 minut vyluhovat a zceďte.
•  3 – 4 šálky denně

Doporučené dávkování:
•  zamíchejte 2 zarovnané odměrky prášku ve 200 ml 

nízkotučného mléka bez laktózy, nebo do vody.

Fiber Boost
Nápoj v prášku*

VLÁKNINA PROTI ZÁCHVATŮM HLADU

•  Snižuje chuť k jídlu¹
•  Vysoký obsah vlákniny pocházející ze tří různých zdrojů: 

karob, guarová guma a konjaková mouka
• Zasytí, s nízkým obsahem kalorií
•  Ideální doplněk ke stravě, která obsahuje málo vlákniny

VEGANSKÉ
VEGANSKÉ

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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LR LIFETAKT |  STŘEVO A TRÁVENÍ | 
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Další podpora metabolismu 
Vyberte si svůj oblíbený Drinking Gel, který váš 
metabolismus náležitě povzbudí.2

Více informací na str. 14.

2 Vitamin C obsažený v LR Aloe Vera Drinking Gelech přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.
** Udělený patent EU. Patent č.: EP 2 228 067

Pro 12
Kapsle*

PORDPORA PRO DOBRÝ POCIT

•  1 miliarda bakterií v jedné kapsli s 12 různými kmeny bakterií
•  Vláknina zajišťuje přirozenou reprodukci bakterií
•  Patentovaná mikrokapsle, která chrání bakterie mnohem 

účinněji než mnoho jiných produktů, takže bakterie dorazí do 
střeva nepoškozené

Doporučené dávkování:
• 1 x denně 1 kapsle

Patentovaná 
mikrokapsulace **

Pro 12 Formule

BOHATÁ NA CENNÉ STŘEVNÍ 
BAKTERIE

12 KMENŮ BAKTERIÍ

PREBIOTIKA

Přirozená rovnováha střevní flóry 
má zásadní vliv na to, zda se cítíme 
dobře.

Pro 12 obsahuje 1 miliardu bakterií 
v jedné kapsli. Ty lze rozdělit do 12 
různých bakteriálních kmenů.

Prebiotika jsou vlákninou, která 
slouží jako potravinový zdroj pro 
bakterie. Zajišťují jejich přirozenou 
reprodukci.

30 kapslí / 15 g 

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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Hormonální rovnováha – horská dráha pro tělo i mysl – užitečné informace

ŽENSKÉ SÍLY

S menopauzou začíná u každé ženy zásadní změna. Hormonální 
rovnováha a tělo se přirozeně mění a dostávají se do popředí 
nové zdravotní priority.

Estrogeny, ženské pohlavní hormony, hrají klíčovou roli v mnoha 
tělesných procesech. Podílejí se nejen na kontrole cyklu nebo 
těhotenství, ale mají také vliv na metabolismus a tvorbu kostí. Vliv 
na kosti je často podceňován. Estrogeny brzdí účinky buněk 
degradujících kosti, zvyšují průtok krve do kostí a podporují 
vstřebávání vápníku – stavebního kamene kostí a zubů.

Během menopauzy ženské tělo produkuje méně a méně 
estrogenů v důsledku hormonálních změn. Dodávka vápníku, 
vitamínu D a hořčíku je v tomto období rozhodující pro podporu 
údržby kostí. Také hodno doporučení: sport. Kdo pravidelně 
sportuje, trénuje nejen svaly, ale stará se také o stabilitu kostí.
Protože kosti se budují pouze tehdy, když jsou podpořeny 
pohybem.

Menopauza – 
nová fáze života

Výsledek

Energie Zdravá pokožka 
a vlasy

Vyrovnanost

Opatření:

UVEĎTE OPĚT SVOU HLADINU HORMONŮ DO ROVNOVÁHY

Strava Emoční klid Pohyb

PRO VÍCE

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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BEZ  
LEPKU

Woman Phyto Kapsle*

Věděli jste?

Menopauza?
ŽÁDNÝ PROBLÉM

O
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N

ÍC
I

1 Vápník přispívá k normálnímu energetickému metabolismu a normální funkci nervových přenosů.
2 Vitamin D a vápník přispívají k udržení normálních kostí a zubů.
* Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

LR LIFETAKT |  HORMONÁLNÍ ROVNOVÁHA | 

KAPSLE NA PODPORU V MENOPAUZE

•  Poskytuje optimální podporu během menopauzy1

•  Cenná kombinace ingrediencí přispívá k udržení 
normálních kostí2

•  Obsahuje izoflavony z červeného jetele, vitamín D a vápník

Doporučené dávkování:
• 3 x denně1 kapsle

BEZ 
LAKTÓZY

Hormonální rovnováha – horská dráha pro tělo i mysl – užitečné informace

Estrogen je jedním z hormonů, které regulují naši 
vnitřní tělesnou teplotu. S kolísáním hormonu 
estrogenu se také mate vysílání signálů: cévy se 
rozšiřují a do naší pokožky proudí více krve. A to 
pociťujeme jako návaly horka.

90 kapslí / 46,8 g 

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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POHYB JE 
DŮLEŽITÝ PRO 
NAŠE ZDRAVÍ A 
POHODU. 
KLÍČOVÝMI 
HRÁČI ZDE 
JSOU NAŠE 
KOSTI, KLOUBY 
A SVALY.

Pohyb
je  
zásadní

Kosti, klouby a svaly – perfektní souhra

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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Muskuloskeletální systém – 
komplikované mistrovské dílo přírody
Tělo se skládá z aktivního pohybového aparátu, tj. kostí, 
kloubů, vazů a chrupavek, jakož i pasivního pohybového 
aparátu (svaly, šlachy, fascie). Klouby každý den tvrdě pracují. 
Například rychlá chůze může zvýšit namáhání kyčelních kloubů 
až na 7násobek tělesné hmotnosti. Cvičení a dostatek živin, 

jako například vitamíny C a E, glukosamin a chondroitin, jsou 
pro pohybový aparát velice důležité. Hustota kostí s věkem 
klesá a měli byste se o svůj pohybový aparát starat ještě 
vědoměji.

Jelikož kloubní chrupavka není zásobována krví, je závislá na pravidelném pohybu. Protože pohyb 
zajišťuje, že jsou potřebné živiny „vmasírovány“ do kloubní chrupavky.

Mimochodem:

* Německá společnost pro výživu (2012)

Muskulatura

Šlachy

Synoviální tekutina

Kosti

Kloubní chrupavka

•  Cca. 600 svalů udržuje tělo v chodu 
a společně s kostmi a šlachami mu 
poskytuje oporu

•  Svaly jsou zapojeny do každého  
pohybu těla

•  Šlachy tvoří spojení mezi svaly a kostmi
•  Skládají se z kolagenové pojivové tkáně, 

díky níž jsou odolné proti roztržení, ale 
nejsou příliš elastické

•  Synoviální tekutina (kloubní mazivo) 
obklopuje chrupavku

•  Při zásobování chrupavky ji lze podpořit 
důležitými kloubními živinami, jako jsou 
vitamíny C, E, glukosamin a chondroitin

•  Chrupavka má klíčovou funkci pro  
funkci kloubů

•  Skládá se ze sítě buněk chrupavky a 
elastických kolagenových vláken

•  Čerpá své živiny ze synoviální tekutiny 
(kloubního maziva)

•  Kosti tvoří rámec našeho pohybového aparátu
•  Důležitými živinami pro kosti jsou např. vitamín D, 

vápník a mangan
•  Německá společnost pro výživu doporučuje 

věnovat zvláštní pozornost dostatečnému 
přísunu vitaminu D*

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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Behälter 4
Wrap around label
64889_AVHoney_NEM_DE_AT_CH_NL_FR

Basisetikett  (142 x 238 mm)
Leporello Basisetiektt (132 x 127 mm)

(3 mm)

Health & Beauty Systems GmbH
59215 Ahlen, Deutschland
www.LRworld.com

Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: Ongeopend minstens houdbaar tot: 
Avant ouverture à consommer jusqu’à fin: Chiuso da consumare preferibilmente 
entro la fine di:  
Los-Nr.: Lotnr.: Lot n°: Lotto numero:

Hergestellt in Deutschland / Made in Germany / Fabriqué en Allemagne / Prodotto in Germania 

A �  �  Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin E und C
Zutaten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Mexiko, 88 %), Fruktose, Kollagenhydrolysat, 
Orangensaftkonzentrat, Chondroitinsulfat (0,5 %), Glucosaminsulfat, Säuerungsmittel 
(Citronensäure), Stabilisator (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), natürliches 
Orangenaroma, Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat).
Verzehrempfehlung: Dreimal täglich eine bis zur Markierung befüllte Steckkappe (= 30 ml) 
einnehmen, am besten vor den Mahlzeiten (evtl. mit Wasser oder Fruchtsaft verdünnen).
Hinweis: Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und zügig 
verbrauchen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten 
werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und 
ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einer gesunden Lebensweise von Bedeutung ist. 
Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

* Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Knorpelfunktion bei. / 
* Vitamin C contributes to normal collagen formation for the normal function of cartilage.
 ** der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr 

I Complément alimentaire liquide avec vitamine E et C
Ingrédients: Gel Aloe Vera Barbadensis Miller (USA/Mexique, 88 %), fructose, hydrolysate de 
collagène, concentré de jus d'orange, sulfate de chondroïtine (0,5 %), sulfate de 
glucosamine, acidifiant (acide citrique), stabilisant (gomme de xanthane), conservateurs 
(sorbate de potassium), arôme naturel d'orange, vitamine C (acide L-ascorbique), vitamine E 
(DL-alpha-acétate de tocophéryle).
Indication:  Consommer 3 fois par jour 30 ml de gel à boire Aloe Vera Freedom (contenu équivalent à 
3 bouchons), de préférence avant les repas. Eventuellement diluer avec de l’eau ou du jus de fruits. 
Attention: Agiter avant l’emploi. Conserver au réfrigérateur après ouverture et consommer 
rapidement. La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. Les compléments 
alimentaires ne sauraient pas remplacer une alimentation variée et équilibrée et un mode de 
vie sain. Tenir hors de la portée des enfants.

N Vloeibaar voedingssupplement met vitamine E en C 
Ingrediënten: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/ Mexico, 88 %), fructose, 
collageenhydrolysaat, sinaasappelconcentraat, chondroitinsulfaat (0,5 %), glucosaminesulfaat, 
voedingszuur (citroenzuur), stabilisator (xanthaan), bewaarmiddelen (kaliumsorbaat), natuurlijke 
sinaasappelaroma, vitamine C (L-ascorbinezuur), vitamine E (DL-alfa-Tocopherylacetaat).
Gebruiksaanbeveling: 3 maal dagelijks een tot de markering gevulde dop (= 30 ml) innemen, 
best voor de maaltijd (eventueel met water of fruitsap verdunnen).
Aanwijzing: Schudden voor gebruik. Na het openen in de koelkast bewaren en snel nuttigen. 
De aangegeven dagelijkse hoeveelheid dient niet overschreden te worden. Voedingssupple-
menten zijn geen vervanging voor een afwisselende en gebalanceerde voeding, die samen met 
een gezonde levensstijl van belang is. Product buiten het bereik van kinderen bewaren.

1000 ml 
11 Einheiten*** / 
11 eenheden*** /
11 unités*** / 
11 porzioni*** 

M Integratore alimentare liquido con vitamina E e C
Ingredienti: Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (USA/Messico, 88 %), fruttosio, collagene 
idrolizzato, succo d’arancia concentrato, solfato di condroitina (0,5 %), solfato di glucosamina, 
acidificante (acido citrico), stabilizzante (xantano), conservante (sorbato di potassio), aroma 
naturale all‘arancia, vitamina C (acido L-ascorbico), vitamina E (DL-alfa-tocoferilacetato).
Consigli per l'assunzione: Assumere per tre volte al giorno un tappo di chiusura pieno fino 
alla tacca (= 30 ml), preferibilmente prima dei pasti (si può diluire con acqua o succo di frutta). 
Avvertenze: Agitare prima dell‘uso. Dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare 
entro quattro settimane. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non 
sostituiscono un’alimentazione varia ed equilibrata che è importante avere insieme ad uno 
stile di vita sano. Conservare il prodotto al riparo dalla portata dei bambini piccoli.

 
Importato e distribuito in Italia da: 
LR Health & Beauty Systems srlu
Via Pitagora 3
20016 Pero (MI), Italia

Vitamin E (α-TE)
Vitamin C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Nährstoffe  pro 100 ml pro 90 ml (= 3 x 30 ml)***

 * La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la 
    fonction normale des cartilages.
** du montant de référence pour l’apport journalier

Vitamine E (α-TE)
Vitamine C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Nutriments  par 100 ml par 90 ml (= 3 x 30 ml)***

 * Vitamine C draagt bij tot een normale collageen productie voor een normale   
    gewrichtsfunctie.
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

Vitamine E (α-TE)
Vitamine C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Voedingsstoffen  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***

 * La vitamina C contribuisce ad una normale formazione del collagene per una 
    funzione normale delle cartilagini.
** dose giornaliera di riferimento

Vitamina E (α-TE)
Vitamina C

8,0 mg (67 %**)
50 mg (63 %**)

7,2 mg (60 %**)
45 mg (56 %**)

Elementi nutritivi  per 100 ml per 90 ml (= 3 x 30 ml)***

65
66

1

This product is certified by:

WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE WWW.IASC.ORG

Vertrieb in der Schweiz durch:
LR Health & Beauty Systems AG 
Turmstrasse 30 
6312 Steinhausen, Schweiz 

ACTIVE FREEDOM
88% reines Aloe Vera Blattfilet /
88% pure Aloe Vera leaf fillet
Unterstützung für Gelenke* /
Support for joints*

MOVE 
SUPPORT

 | 1000 ml 

48 

 | 6 x 1000 ml 

Pohyblivý  
a vitální
V KAŽDÉM VĚKU

Aloe Vera Drinking Gel
Active Freedom* 

Série 6 ks

Aloe Vera Drinking Gel
Active Freedom

1 Vitamín C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci chrupavek.
2 Vitamín C obsažený v Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci kostí.
3 Vitamín C přispívá k normálnímu energetickému metabolizmu a ke snížení míry únavy a vyčerpání
* Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

Doporučené dávkování:
• 3 x denně 30 ml 

„Made in Germany“ je náš 
příslib kvality, na který se 
můžete 100% spolehnout.

ODBORNÍK NA VÁŠ POHYBOVÝ APARÁT

1. MOBILITA: Podporuje normální funkci chrupavek2

2. STABILITA: Podporuje normální funkci kostí3

3. ENERGIE: Podporuje energetický metabolizmus a   
 snižuje únavu1,4

PŘÍRODNÍ: S 88% gelem z listů Aloe Vera 
+  OBOHACENÝ: S vitamínem C, E, kolagenem,    

glukosaminsulfátem, chondroitinsulfátem

S

88%
ALOE VERA

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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 | 375 g 

LR LIFETAKT |  KOSTI,  KLOUBY A SVALY | 

Protein Power
Vanilkový nápoj v prášku*

4 Mangan a vitamín E pomáhají chránit buňky před oxidačním stresem.
5 Mangan a vitamín D pomáhají udržovat normální kosti.
6 Mangan přispívá k normální tvorbě pojivové tkáně. 
7 Vitamin D přispívá k udržení normální funkce svalů.
8 Bílkoviny pomáhají udržovat a zvyšovat svalovou hmotu.  
9 Bílkoviny přispívají k udržení normálních kostí.  
10 Vitamin B6 přispívá k normálnímu metabolismu bílkovin a glykogenu. 
** Referenční množstí pro denní příjem. Na základě smíchání se 125 ml mléka.
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ÍC
IVĚDĚLI JSTE?

PODPORA PRO VÁŠ POHYBOVÝ APARÁT

•  Dodává antioxidanty jako ochranný mechanismus proti 
volným radikálům4 

•  Udržuje normální strukturu kostí a tvorbu pojivové tkáně5,6 

•  Podporuje funkci svalů7 

•  Obsahuje základní stavební kameny pro chrupavky a kloubní 
tkáně s glukosamin sulfátem a chondroitin sulfátem 

Doporučené dávkování:
• 2 x denně 1 kapsle

Active Freedom
Kapsle*

PRO OPTIMÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ PROTEINY

Doporučené dávkování:
•  Jednu odměrku (12,5 g) denně smíchejte se 100 ml vody, 

nebo 125 ml odtučněného mléka

•  Přispívá k udržení normálního stavu kostí9

•  Přispívá k růstu a udržení svalové hmoty8

•  Dodatečný přísun bílkovin ve vyšším věku10

•  80 % čistého proteinu z 5 různých proteinových složek
•  23 % denní dávky hořčíku a 29 % denní dávky vitamínu B**

BEZ 
LAKTÓZY 

BEZ  
LEPKU

Bez bílkovin nic nefunguje. Jsou základním stavebním materiálem v těle 
– pro svaly, vazy, kosti. Proteiny (bílkoviny) jsou také součástí imunitního 
systému a udržují metabolismus v chodu. Zejména starší lidé potřebují více 
bílkovin, protože v průběhu let absorbuje tělo méně živin z potravy.

60 kapslí / 37,2 g 

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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IMUNITNÍ SYSTÉM JE OBRANNÝM 
SYSTÉMEM TĚLA. KAŽDÝ DEN JE 
KONFRONTOVÁN S NOVÝMI VÝZVAMI.

Na správné 
ochraně záleží!

Imunitní systém – tělesná policie

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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Co dělá imunitní systém?
Imunitní systém rozlišuje „škodlivé“ od „neškodného“. Pokud jsou objeveny 
patogeny nebo znečišťující látky, snaží se je zadržet. Imunitní systém také 
reguluje tělu vlastní bakteriální flóru a podporuje hojení ran.

Imunitní systém nelze lokalizovat na 
jednom místě. Skládá se z vysoce 
komplexní sítě buněk, molekul, tkání 
a orgánů, které spolupracují na 
ochraně těla před vetřelci. Existuje 
vrozený a získaný imunitní systém. 
Získaný imunitní systém se vytváří při 
kontaktu s některými patogeny. 
„Pamatuje“ si útočníka a může 
reagovat rychleji a konkrétněji, pokud 
dojde k obnovení kontaktu.

Hlavní vstupní body pro patogeny a 
znečišťující látky: nos, hrdlo a střeva

Přibližně 80 % imunitních buněk se 
produkuje v zažívacím traktu

TÝMOVÁ PRÁCE

ŠKODÍ VAŠEMU IMUNITNÍMU SYSTÉMU PROSPÍVÁ VAŠEMU IMUNITNÍMU SYSTÉMU

Imunitní buňky se také tvoří v kostní dřeni

Játra jsou dodavatelem energie pro 
imunitní systém

UŽITEČNÉ INFORMACE | 

STRES NEDOSTATEK 
SPÁNKU

ALKOHOL KOUŘENÍ NEDOSTATEK 
POHYBU

ODPOČINEK A 
SPÁNEK

ZDRAVÁ STRAVA DOSTATEK  
TEKUTIN

SPORT VITAMÍN D

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com
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 | 1000 ml 

1 Vitamín C, zinek a selen přispívají k normální funkci imunitního systému.
2 Zinek se podílí na procesu dělení buněk.
* Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

Dobře vybaveni
NA KAŽDÉ ROČNÍ 
OBDOBÍ

Aloe Vera Drinking Gel
Immune Plus*

ODBORNÍK NA VÁŠ IMUNITNÍ SYSTÉM

1. PODPORA: : Podporuje existující imunitní buňky1

2. STIMULACE: Stimuluje imunitní systém1,2

3. OCHRANA: Podporuje funkčnost imunitního systému1

PŘÍRODNÍ: S 85% gelem z listů Aloe Vera 
+ JEDINEČNÝ: Obohacený zázvorem, citrónem a medem, 
stejně jako posilovači imunity vitamínem C, zinkem a selenem.

Doporučené dávkování:
• 3 x denně 30 ml

S

85%
ALOE VERA

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com
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 | 125 ml 

 |

PRO DOBRÉ ZDRAVÍ: TO NEJLEPŠÍ Z 
PŘÍRODY

•  Pro všeobecnou pohodu
• Jednoduše vypijte: pro rychlou a přímou konzumaci
•  Vysoká kvalita: odtučněná, odkalovaná, nepasterizovaná
•  Obsahuje 100 % tekutého kravského mleziva
•  Konzervace přísad za studena 

Doporučené dávkování:
• 8 ml denně

BEZ UMĚLÝCH 
BARVIV

BEZ 
KONZERVAČNÍCH 

LÁTEK

Doporučené dávkování:
• 2 x denně 1 kapsle

BEZ KONZERVAČNÍCH 
LÁTEK

Colostrum
Liquid*

Colostrum
Kapsle*

LR LIFETAKT |  IMUNITNÍ SYSTÉM A ROVNOVÁHA | 

P
O

S
ÍL

E
N

ÍOD SUROVÉHO MATERIÁLU PO 
PREMIUM VÝROBEK

„Made in Germany“ je náš 
příslib kvality, na který se 
můžete 100% spolehnout.

VŠE, CO TĚLO POTŘEBUJE,
ABY SE CÍTILO DOBŘE

•  Pro všeobecnou pohodu při nepřetržité spotřebě
•  Vyrobeno z čistého kravského mleziva
•  Vysoká kvalita: odtučněná, šetrně zpracovaná
•  800 mg mleziva v prášku na denní dávku

1. Nejlepší zdroje
2. Zpracování
3. Kvalita produktu
4.  Nezávislé nákupy testů se provádějí 

v Německu a podléhají přísným 
kontrolám.

60 kapslí / 30,9 g 

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz



54 

 | 30 ml 

RYCHLÝ SPREJ NA KRK

•  Podpora imunitního systému1

•  Praktický na cesty
•  Příjemně svěží chuť díky mentolu a mátě
•  86% extrakt z Cistus Incanus
• Obohacený o vitamín C a vitamin E

Doporučené dávkování:
•  3 x denně 3 vstřiky
•  snadné dávkování přímým vstříknutím do krku

VEGANSKÉ

Cistus Incanus
Ústní sprej *

Vždy posíleni
– I V POŠMOURNÉM POČASÍ

„Made in Germany“ je náš 
příslib kvality, na který se 
můžete 100% spolehnout.

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com
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 | | 250 g 

Doporučené dávkování:
• 1 vrchovatá lžička na šálek, zalijte vroucí vodou a nechejte  
 8 – 10 minut vyluhovat.

VEGANSKÉ

Směs bylin Cistus Incanus s mátou  
k přípravě nálevustyle

PODPORA OBRANY TĚLA

• Podpora imunitního systému1

•  Se silou Cisty
• 72 % Cistus Incanus
•  Obohacený o vitamín C a zinek

Doporučené dávkování:
• 2 x denně 1 kapsle

VEGANSKÉ

Cistus Incanus
Kapsle*

Věděli jste?

1Vitamin C ve spreji a kapslích Cistus Incanus přispívá k normální funkci imunitního systému.
* Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

LR LIFETAKT |  IMUNITNÍ SYSTÉM A ROVNOVÁHA | 

P
O

S
ÍL

E
N

Í

BLAHODÁRNÝ ČAJ PRO VÁŠ KRK

•  Příjemné teplo zevnitř
•  100% přírodní byliny: 95 % Cistus Incanus, 5 % máta peprná

Cistus Incanus, také známý jako 
skalní růže, je křovitá rostlina, která 
roste v půdách bohatých na hořčík 
v jižní Evropě. Jedná se o rostlinu 
nejbohatší na polyfenoly v Evropě. 
Obsah polyfenolů v ní převyšuje obsah 
v červeném víně nebo zeleném čaji.

60 kapslí / 33,5 g 

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com
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Mladistvá krása není jen 
záležitostí péče o zevnějšek. 
Stejně důležitý je optimální 
přísun živin zevnitř. Kromě 
jednostranné výživy jsou 
ještě další faktory, které 
negativně ovlivňují náš vzhled: 
stres, konzumace alkoholu a 
tabáku, UV záření a znečištění 
vzduchu. Tyto faktory vyvádějí 
naše střeva z rovnováhy, 
takže nestráví správně 
potravu a tělo není schopné 
správně využít vitamíny, 
minerály a stopové prvky. 
Výsledkem jsou nežádoucí 
produkty rozkladu, které 
zanechávají viditelné stopy.

Krása zevnitř

Krása, která  
vychází zevnitř

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com
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76%80%

Krása je v očích toho,  
kdo se dívá.

Péče o vnější vzhled je trendem jak pro ženy, tak stále častěji i 
pro muže. Podle průzkumů to značně přispívá k lepšímu životu 
a větší sebeúctě. Muž i žena se chtějí „cítit lépe“, „odstranit 
vady na kráse“ a „získat více sebevědomí“. To ukazuje, že 

radost a kvalita života jdou spolu ruku v ruce u žen i u mužů. 
Nejatraktivnější samozřejmě je být spokojený sám se sebou a 
svým vzhledem a dát volný průchod svému charisma.

mužů si cení svého vlastního pěstěného 
vzhledu. Každá pátá plastická operace se 
provádí u muže.

všech kosmetických operací se 
provádí u žen. To není třeba.

ŽENY CHTĚJÍ... MUŽI CHTĚJÍ...

UŽITEČNÉ INFORMACE |

• Být vždy aktivní a plní energie
• Zdravou pokožku bez vrásek
• Svalnaté tělo
• Silné, husté vlasy
• Spolehlivou potenci

•  Mladistvý vzhled s méně vráskami
•  Čistou a zdravou pokožku bez 

podráždění
•  Pevnější tělo bez 

celulitidy
• Silné, lesklé vlasy
• Silné a zdravé nehty

Ve svých představách o svém  
vzhledu se muži a ženy velmi liší.

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com
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Chcete být mladiství a krásní? Aniž byste museli něco 
skrývat? Bez ohledu na věk? S tímto přáním nejste 
sami – přirozený a zdravý vzhled je ideálem krásy číslo 
jedna.

LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir Vám splní 5 největších 
přání pro krásu jen pomocí jednoho doušku denně 
– pro přirozenou krásu, která trvá. 1-5

Mladistvá 
krása
PŘICHÁZÍ ZEVNITŘ

Aktivní komplex aktivuje procesy krásy a bojuje 
proti známkám stárnutí 1-5. Kombinuje nejznámější 
a nejdůležitější kosmetické přísady v nejvyšší 
koncentraci:
• 2,5 g kolagenních peptidů
•  50 mg kyseliny hyaluronové
•  cenná měď
•  efektivní zinek
•  Vysoký obsah 9 vitamínů: 100 % denní dávky 

vitamínu E, thiamin, riboflavin, niacin, B6, biotin, 
B12, 100 % denní dávky vitamínu C* a 75 % denní 
dávky vitaminu A**

Preventivní komplex chrání před vlivy prostředí 
zevnitř a předchází známkám stárnutí. Kombinuje 
nejdůležitější ingredience se silou přírody:

•  20 % Aloe Vera gelu
•  výtažek z červených 

pomerančů
•  výtažek z borůvek
•  výtažek z rozchodnice růžové
•  výtažek ze zeleného čaje

ACTIVE COMPLEX

PREVENTIVE COMPLEX

MLADISTVÁ KRÁSA OD HLAVY AŽ K PATĚ

1. Mladistvý vzhled s méně vráskami1

2. Bezchybná pleť1

3. Pevné tělo2

4. Silné, lesklé vlasy3

5. Silné a zdravé nehty4

Jedinečné působení díky inovativnímu dvojitému komplexu s tím 
nejlepším z vědy a přírody

BEZ 
LAKTÓZY

BEZ  
LEPKU

BEZ  
CUKRU

BEZ UMĚLÝCH 
BARVIV

Doporučené dávkování: 
• 1 x denně 1 ampule

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com
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 | 30 x 25 ml 

1.  MLADISTVÝ 
VZHLED1

3.  PEVNÉ 
TĚLO2

4.  VITÁLNÍ 
VLASY3

5.  PEVNÉ 
NEHTY4

2.  BEZCHYBNÁ 
PLEŤ1

LR LIFETAKT |  KRÁSA ZEVNITŘ | 

B
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T

„Made in Germany“ je náš 
příslib kvality, na který se 
můžete 100% spolehnout.

1 Biotin, zinek, vitamín A, riboflavin a niacin přispívají k udržení normálního stavu pokožky. Měď přispívá k normální pigmentaci pokožky. Vitamín C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci pokožky. 
2 Měď přispívá k udržení normálního stavu pojivových tkání. 
3 Biotin a zinek přispívají k udržení normálního stavu vlasů. Měď přispívá k normální pigmentaci vlasů. 
4 Zinek přispívá k udržení normálního stavu nehtů. 
5 Vitamín E přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem. Thiamin přispívá k normálnímu energetickému metabolismu. Vitamíny B6 a B12 přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání.
* Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.
** Referenční množství pro denní přísun.

5in1
Beauty Elixir*

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com
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JEDNA DÁVKA 5IN1 MEN’S SHOT DENNĚ SE DLOUHODOBĚ 
POSTARÁ O

1.  VÍCE ENERGIE: Podporuje výměnu látek a stará se o více síly ve dne1

2. ZDRAVOU POKOŽKU: : Cenné živiny posilují strukturu pokožky a podporují  
 tvorbu kolagenu pro redukci vrásek 2

3.  HUSTÉ VLASY: Účinné látky působí uvnitř u vlasového kořínku a podporují tak 
Vaši vlasovou strukturu3

4.  ATRAKTIVNÍ SVALY: Podporuje energetický metabolismus a funkci svalů4

5.  VÝBORNOU POTENCI: Podporuje přirozenou tvorbu testosteronu a udržuje 
jeho hladinu5

Aktivuje pět stavebních procesů čisté mužnosti v 
těle pomocí inovativní směsi účinných látek:

•  Specialisté na růst, jako je kolagen a L-arginin
•  5 účinných minerálních posilovačů, jako je 

zinek, měď, hořčík, mangan a selen
• Vysoký obsah 10 vitamínů

Chrání a působí preventivně prostřednictvím účinné 
kombinace přísad z přírody:

•  Výtažek z černého pepře
•  Kofein ze zeleného čaje
•  Černý rybíz
•  Červený pomeranč

ACTIVE COMPLEX

PREVENTIVE COMPLEX

Inovativní Power Drink obsahuje skrytou sílu 
vybraných aktivních látek z vědy a přírody, 
speciálně sladěných s potřebami mužů.

Vaše řešení typu „vše v jednom“ v jedné denní 
dávce to-go. Pro více energie, zdravou pokožku, 
husté vlasy, atraktivní svaly a spolehlivou potenci.

Čistá 
mužnost
V JEDINÉ DÁVCE 

BEZ 
LAKTÓZY

BEZ  
LEPKU

BEZ  
CUKRU

Doporučené dávkování:
• 1 x denně vypít 1 dávku

BEZ UMĚLÝCH 
BARVIV

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com
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 | 30 x 25 ml 

LR LIFETAKT |  KRÁSA ZEVNITŘ | 

1 Thiamin, vitamín B6, vitamín B12 a hořčík přispívají k normálnímu energetickému metabolismu. Vitamín B6, vitamín B12 a hořčík pomáhají snižovat míru únavy a vyčerpání.  
2 Riboflavin, vitamin A, vitamin B2, niacin, biotin a zinek přispívají k získání zdravé pokožky. Vitamín C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci pokožky.  
3 Biotin a zinek přispívají k získání zdravých vlasů.  
4 Hořčík přispívá k normální funkci svalů. Thiamin, vitamín B6, vitamín B12 a hořčík přispívají k normálnímu energetickému metabolismu.  
5 Zinek pomáhá udržovat normální hladinu testosteronu v krvi. Selen přispívá k normální tvorbě spermií. Zinek přispívá k normální plodnosti a zdravé reprodukci
* Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.
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„Made in Germany“ je náš 
příslib kvality, na který se 
můžete 100% spolehnout.

5in1
Men´s Shot*

1.  VÍCE 
ENERGIE1

3.  HUSTÉ 
VLASY3

4.  ATRAKTIVNÍ 
SVALY4

5.  VÝBORNÁ 
POTENCE5

2.  ZDRAVÁ 
POKOŽKA2

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com
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Snadná cesta k vysněné hmotnosti – užitečné informace

ZÁLEŽÍ NA ROVNOVÁZE

Jaký je význam 
kalorií?

Efektivně 
zhubnout
Abychom dlouhodobě snížili 
naši váhu, je nutné dodržovat 
jednoduchý princip: Tělu je třeba 
dodávat méně kalorií, než kolik 
spotřebuje. To vytváří negativní 
energetickou rovnováhu a 
my hubneme. Pokud je však 
energetická bilance pozitivní, tj. 
přijmeme více kalorií, než naše 
tělo spotřebuje, zvyšuje se tělesná 
hmotnost.

Kalorie jsou pro naše tělo životně 
důležité. Aby fungovalo a abyste 
v každodenním životě byli fit, 
potřebuje Vaše tělo energii. Tuto 
energii získáte ve formě jídla. 
Každá potravina má jiné složení 
makroživin, které dodávají různé 
množství energie. Tato energie se 
měří v kaloriích.

ZDRAVÉ A  
UDRŽITELNÉ HUBNUTÍ

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com
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KROK ZA KROKEM  
K VYSNĚNÉ 
HMOTNOSTI

Body 
Mission

Chtěli byste dobře vypadat a cítit se příjemně ve 
svém těle? Je Vaším přáním rozpustit poslední tukové 
polštářky nebo snížit váhu trochu více?

Je to stejné, ať chcete zhubnout více nebo jenom trochu. 
Také po mateřské, před svatbou nebo jinou důležitou 
událostí je skvělý tělesný pocit perfektním startem do 
nové životní etapy. A také může konečně přijít další 
dovolená na pláži.

Body Mission LR LIFETAKT Vás bude provázet po dobu 
28 dní na cestě k Vaší vysněné váze.1 Budete při tom 
podporováni třemi způsoby:

BODY MISSION SÉRIE NA 28 DNÍ

Chutná jídla 

2 x Figu Active Koktejl dle výběru: 
Krémová čokoláda, Jahoda-Banán, Vanilka nebo Latte Macchiato

1 x Figu Active Polévka dle výběru: 
Rajská polévka „Mediterranée“, Bramborová polévka „Auberge“ nebo Zeleninová kari 
polévka „India“

1 x Figu Active Tyčinky (balení po 6 ks) dle výběru 
Nugátová příchuť, S jahodami a jogurtem nebo Křupavý karamel

1 x Figu Active Křupavé Lupínky s brusinkami

Užiteční dietní průvodci
1 x Pro Balance Tablety
1 x Bylinný odtučňovací čaj
1 x Protein Power Vanilkový nápoj v prášku
1 x LR Šejkr vč. dózy

Dietní manažer
Přístup k online dietnímu manažerovi a 
komunitě

P
O

S
T

A
V

A

1 Kontrola hmotnosti: Náhrada dvou hlavních denních jídel v rámci nízkokalorické stravy přispívá cestou takové náhrady jídla k úbytku hmotnosti. Abyste docílili daných účinků, měla by být nahrazena dvě hlavní jídla denně.  
2 Hořčík v Pro Balance přispívá k normálnímu energetickému metabolizmu.  
3 Bílkoviny v Protein Power přispívají k zachování a růstu svalové hmoty a k zachování zdravých kostí.

Body Mission
28 denní Série

Náhrada hlavního jídla:

Průvodce dietou:

Trenér pro hubnutí:

S Figu Active zhubnete snadno tak, že jím nahradíte dvě ze tří 
denních jídel. Koktejly, polévky a vločky jsou rychle připravené
a tyčinky jsou dokonalým průvodcem na cestách.

Pro Balance a Protein Power – Vás doprovázejí na Vaší cestě 
k vysněné postavě, zásobí Vás živinami a podpoří růst svalů.2,3 
Bylinný čaj navíc pomáhá při pitném režimu bez kalorií.

S Vaším osobním online trenérem pro hubnutí získáte přístup k
týdenním plánům, sledování hmotnosti, vzájemné podpoře,  
videím s cvičením a mnohem více.

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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Plnými doušky si užívat a ještě u toho hubnout? 
Naše lahodné krémové Figu Active Koktejly Vám 
pomohou zhubnout nebo udržet váhu1 a dodají 
tělu vyváženou kombinaci živin.

Úžasně 
krémová
ÚŽASNĚ LEHKÁ

„Made in Germany“ je náš 
příslib kvality, na který se 
můžete 100% spolehnout.

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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 | 450 g 

 | 450 g 

 | 512 g dóza  | 450 g 
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KÁVOVÝ 
POŽITEK

OVOCNÉ JAHODOVÉ 
SVÁDĚNÍ

KRÉMOVÝ 
ČOKOLÁDOVÝ SEN

JEMNÉ VANILKOVÉ 
AROMA

• S hodnotnou vlákninou a bílkovinami
• S vyváženou směsí vitamínů a minerálů
• Bez přidaných cukrů3

•  S vysokým obsahem bílkovin pro 
vybudování a udržení svalů2

•  S vysokým obsahem vitamínů a 
minerálů

•  S vysoce kvalitní vlákninou z 
lněných semen a slupek psyllia

BEZ 
LAKTÓZY 

BEZ 
LAKTÓZY

BEZ  
LEPKU

ZDROJ  
VLÁKNINY

VYSOKÝ 
OBSAH 

BÍLKOVIN

BEZ 
PŘIDANÝCH 

CUKRŮ 3

Figu Active Koktejl Figu Active Koktejl

Pokud chcete hubnout, nahraďte dvě jídla. Pro udržení váhy 
je třeba nahradit jedno jídlo1

Plnohodnotné jídlo s vyváženou  
kombinací živin

1  Nahrazení jednoho denního jídla při nízkoenergetické dietě tak přispívá po 
snížení hmotnosti k jejímu udržení. Nahrazení dvou denních jídel při 
nízkoenergetické dietě přispívá ke snížení hmotnosti. 

2 Proteiny pomáhají udržovat svalovou hmotu a přispívají k jejímu růstu. 
3 Přirozeně obsahuje cukr. 

LR LIFETAKT |  POSTAVA A HUBNUTÍ | 

Krémová čokoláda Jahoda-Banán

Latte Macchiato

Vanilka

Pro hubnutí a kontrolu hmotnosti:

A takto to funguje:
Jednoduše zalijte 3 polévkové lžíce (32 g) 250 ml 
nízkotučného mléka bez laktózy (1,5 % tuku), protřepejte a 
chutné jídlo je hotové!

dóza

dóza

dóza

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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Rádi se pořádně najíte a nechcete se toho 
vzdát ani během své diety? Naše lahodné, 
vydatné polévky Figu Active Vám pomohou si 
svou dietu užít1, dodají tělu vyváženou 
kombinaci živin a přitom báječně chutnají!

Vydatné 
potěšení
MÁLO KALORIÍ

„Made in Germany“ je náš 
příslib kvality, na který se 
můžete 100% spolehnout.

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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 | 500 g 

 | 500 g 

 | 500 g 

KOŘENĚNÉ RAJČE 
JAKO V BELLA ITALIA

JEMNÝ ASIJSKÝ 
KARI POŽITEK

KRÉMOVÁ BRAMBORA 
NA FRANCOUZSKÝ ZPŮSOB

• S hodnotnou vlákninou a bílkovinami
• S vyváženou směsí vitamínů a minerálů

BEZ 
LAKTÓZY

BEZ  
LEPKU

Figu Active Polévka

1 Nahrazení jednoho denního jídla při nízkoenergetické dietě tak přispívá po snížení hmotnosti k jejímu udržení. Nahrazení dvou denních jídel při nízkoenergetické dietě přispívá ke snížení hmotnosti.

P
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T
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A

LR LIFETAKT |  POSTAVA A HUBNUTÍ | 

TIP
Ozdobte např. Figu Active Polévku Zeleninovou kari 
"India" trochou pórku a kukuřice. Člověk totiž jí i 
očima. Kromě toho pórek také obsahuje mnoho 
důležitých látek jako jsou vitamín C, železo nebo 
draslík, které mají na tělo pozitivní účinky.

Rajská "Mediterranée"

Bramborová "Auberge"

Zeleninová kari "India"

Pokud chcete hubnout, nahraďte dvě jídla. Pro udržení váhy 
je třeba nahradit jedno jídlo1

Plnohodnotné jídlo s  
vyváženou kombinací živin

Pro hubnutí a kontrolu hmotnosti:

A takto to funguje:
Jednoduše rozmíchejte 4 polévkové lžíce (57 g) ve 300 ml 
horké vody.

dóza

dóza

dóza

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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 | 450 g 

BEZ LAKTÓZY

Nastartujte svůj den s 
křupavým jídlem s ovesnými 
vločkami a brusinkami. Naše 
chutné Figu Active Lupínky 
Vám pomohou zhubnout nebo 
udržovat váhu1 a dodají Vám 
vyváženou kombinaci živin.

Zhubněte 
s radostí
JEDNO, KDY A KDE

1  Nahrazení jednoho denního jídla při nízkoenergetické dietě tak přispívá po snížení hmotnosti k jejímu udržení. 
Nahrazení dvou denních jídel při nízkoenergetické dietě přispívá ke snížení hmotnosti.

Figu Active

KŘUPAVÝ SNÍDAŇOVÝ ZÁŽITEK

• S hodnotnou vlákninou a bílkovinami
• S vyváženou směsí vitamínů a minerálů
• S křupavými ovesnými vločkami a brusinkami

Lupínky

Pokud chcete hubnout, nahraďte dvě jídla. Pro udržení váhy 
je třeba nahradit jedno jídlo 1

Plnohodnotné jídlo s 
vyváženou kombinací živin

Pro hubnutí a kontrolu hmotnosti

A takto to funguje:
Jednoduše zamíchejte 3 polévkové lžíce (35 g) do 200 g 
nízkotučného přírodního jogurtu bez laktózy.

dóza

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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 | 6 x 60 g 

 | 6 x 60 g 

 | 6 x 60 g 

Jste stále v pohybu a máte málo času na 
vyvážené jídlo? Naše Figu Active Tyčinky 
jsou Vašimi perfektními společníky na 
cestách a pomáhají Vám na Vaší cestě za 
vytouženou hmotností1. Dodají Vám 
vyváženou kombinaci živin. P

O
S

T
A

V
A

LLR LIFETAKT |  POSTAVA A HUBNUTÍ | 

NÍZKOKALORICKÝ SPOLEČNÍK NA CESTY

• S hodnotnou vlákninou a bílkovinami
• S vyváženou směsí vitamínů a minerálů
• Perfektní na cesty!

Figu Active Tyčinky
Nugátová příchuť

S jahodami a jogurtem

Křupavý karamel

Plnohodnotné jídlo s  
vyváženou kombinací živin

Pokud chcete hubnout, nahraďte dvě jídla. 
Pro udržení váhy je třeba nahradit jedno jídlo1

Pro hubnutí a kontrolu hmotnosti

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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 | 250 g  | 

 | 1000 ml  | 210 g  | 375 g 

Aloe Vera Drinking Gel
Broskvová Příchuť*

Fiber Boost
Nápoj v prášku*

1 Hořčík v Pro Balance přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.  
2 Bílkoviny v Protein Power pomáhají udržovat a zvyšovat svalovou hmotu a udržovat normální kosti. 3 Vitamin C přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.  
*  Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

Zvláště při hubnutí, je důležité: Pít, pít, pít! 
Ideální je proto naše aromatická čajová směs s 
vybranými bylinkami

Dodržujte pitný režim

Pro Balance dodává Vašemu tělu cenné 
základní stopové prvky během Vaší Body 
Mission.

Podpořte svou acidobazickou 

rovnováhu1

Poskytněte svému tělu během diety dostatek 
bílkovin a podpořte tak budování svalů2

Podporujte tvorbu svalů2

Protein Power
Vanilkový nápoj v prášku*

Směs bylin se zeleným čajem k přípravě nálevu

Věděli jste?

Aloe Vera Drinking Gel s příchutí broskve Fiber Boost nápoj s vysokým obsahem 
vlákniny

Rozjeďte svůj metabolizmus3 Nedejte záchvatům hladu žádnou šanci

Vaši společníci
NA CESTĚ K  
VYSNĚNÉ HMOTNOSTI

Pro Balance Tablety*

Dobrá acidobazická rovnováha je nezbytná, 
pokud chcete zhubnout. Pokud je 
acidobazická rovnováha nevyvážená, tělo 
ukládá kolem orgánů více tukových buněk, 
aby je ochránilo před kyselinami. Hubnutí je 
proto při acidobazické nerovnováze obtížné.

360 tablet / 252 g 

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz
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Váš osobní dietní manažer Vás podpoří hned 
trojím způsobem.
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STRAVOVACÍ PLÁNY A 
RECEPTY

MOTIVACE FITNESS A POHYB

Věděli jste?

BODY-MISSION.COM

Začněte svou Body Mission a 
postupujte podle promyšleného 
plánu: Po dobu 28 dní budete jíst 
denně 3 plnohodnotná jídla, která 
Vás zasytí. Zkombinujte dvě Figu 
Active jídla denně s jedním běžným 
jídlem – nezáleží na tom, zda raději 
vaříte v poledne nebo večer. 
Zkombinujte jídla tak, jak Vám to 
vyhovuje.

Motivace je alfou a omegou, pokud 
jste si něco předsevzali. Objevte 
úspěšné příběhy Body Mission 
komunity. Při sledování vlastní váhy 
se nechejte inspirovat a motivovat 
úspěchy ostatních členů Body 
Mission.

Na pohybu je skvělé, že je jen o 
zvyku. Když se Vám podaří začlenit 
pohyb do běžného dne, stane se 
samozřejmostí. Fitness videa na 
body-mission.com jsou určena pro 
začátečníky, přesto jsou však velmi 
účinná. Znovu objevte své potěšení 
z pohybu – a radost z Vašeho 
nového těla bude následovat.

Chutné a zdravé online recepty a stravovací 
plány Vám přinášíme ve vegetariánském 
provedení, variantě s masem nebo rybou 
nebo i ve smíšené variantě.

https://system-zdravi-krasa.cz; https://malinak.lr-partner.com

Marta a Jiří Maliňákovi, mobil: +420 605 17 60 71, email: marta.malinakova@email.cz


