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  €   23,00   0   
 slechts   €   14,90   0    12 mei is 

moederdag 

 De lente gaat 
gepaard met 
kleuren! 
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 Wrijf zacht over dit vlak en laat u door een unieke parfumbelevenis 
betoveren. 

 Eau de Parfum  · 50  ml  ·  3250  ·  in plaats van   €   28,90     slechts   €   25,90   

 3250      
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 De lente is begonnen, de 
zomer is niet meer ver weg. 
Wij geven de lentemoeheid geen 
kans, steunen u op uw weg 
naar het perfect bikinifiguur en 
presenteren u fantanstische 
lentefitmakers.  
 vanaf p.  12

 Fit in de lente 

 De beste geschenkideeën 
voor de liefste mama 
en de tofste papa 
van de wereld. Extra 
voor moeder- en 
vaderdag hebben we de 
mooiste verrassingen 
samengesteld om dank u 
te zeggen.  
 vanaf p.  4

 Voorbij is de tijd van het 
trieste grijs. Hier bieden wij 
u exclusieve, gelimiteerde 
lentekleuren aan voor uw 
nagels en ogen.  
 vanaf p.  10

 Voor mama en papa 

 Trendy! 

0   

 NIEUW EN 
Gelimiteerd 
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 12 mei is 
moederdag 

 NIEUW! 
 Happy Spring collier 
 Het verplichte bloemenboeket mag 
op moederdag niet ontbreken.
Maar deze bloem is van blijvende 
aard en wordt bij het hart gedragen. 
Geïnspireerd door een bont 
bloemenveld brengt dit collier 
gegarandeerd de lente bij de mama. 

 Materiaal : messing, ijzer, mossel 
-,glas-& acryleenelementen, polyester
Collierlengte: ca. 71 cm + 8 cm
verlengingsstuk
Met karabijnsluiting
Coating : antiekzilver
In organzazakje 
 67225       

 €   56,90   

 Geschenkideeën voor de   lie

 Bloemen voor mama 

 NIE
 Ind
 Ver
spe
vere
kleu
elem
De 
stijlv
  

 Happy Spring collier 
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 Zij omarmt, droogt de tranen, geeft moed en is altijd daar 
als men ze nodig heeft. 12 mei is moederdag. Het moment 
de mama te tonen, hoeveel ze waard is ....  

 NIEUW 

de   liefste mama van de wereld 

 Kleurrijke veren 

 NIEUW! 
 Indian Romance collier  
 Verzilverde puristische elementen zijn 
speciale symbolen zoals bepaalde 
verensoorten, de bloem van het leven, 
kleurrijke cristalglasstenen en kunsthars 
elementen.
De voorbode van de lente voor een 
stijlvolle natuurlijke aanbidder.
  

 Materiaal : messing, ijzer, glas-& 
kunstharselementen, parelmoer
Collierlengte: ca. 100 cm
Coating : antiekzilver en rhodiumoptiek
Zonder sluiting, gewoon over het hoofd 
trekken
In organzazakje 
 67224       

 €   45,90   

 Indian Romance collier 
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 €  3,90       besparen 

 Beauty Diamonds-Set   21016      
 Dagcrème    €   34,50   
 Nachtcrème    €   39,90   
 + geschenkbox 

 Totaal eenheidsprijzen   €   74,40   

 Enkel in april   €   62,90   

 Serox-Set   1447      
 Intensive Result Cream   €   57,90   
 Instant Result Serum   €   79,90   
 + geschenkbox 

 Totaal eenheidsprijzen   €   137,80   

 Enkel in april   €   114,90   

 Harem-Set   3390      
 Eau de Parfum    €   29,90   
 Geparfumeerde 
lichaamslotion   €   14,90   
 + geschenkbox 

 Totaal eenheidsprijzen   €   44,80   

 Enkel in april   €   39,90   

 Femme Noblesse-Set   2828      
 Eau de Parfum   €   28,90   
 Geparfumeerde 
lichaamscrème   €   28,90   
 + geschenkbox 

 Totaal eenheidsprijzen   €   57,80   

 Enkel in april   €   51,90   

 Nanogold-Set   2693      
 Dagcrème   €   31,90   
 Nachtcrème   €   33,90   
 + geschenkbox 

 Totaal eenheidsprijzen   €   65,80    

 Enkel in april   €   61,90   

w

 €  11,50       besparen 

 €  4,90       besparen 

 €  22,90       besparen 

 €  5,90       besparen 
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 ... voor uw troostende woorden, ... voor uw 
onvermoeibare ondersteuning, ... voor elke goede raad en 
nog veel meer. Simpelweg de lievingsparfum of de beste 
verzorging van de mama uitzoeken en afgeven. De 
gelimiteerde geschenkbox zegt meer dan duizend 
woorden. 

 12 mei is 
moederdag 

 Van harte dank ... 

 €  5,90   
 besparen 

 Kan ook gebruikt 

worden als bewaardoos 

voor zoetigheden 

 Beauty-Set   3658      
 Heart & Soul EdP
Deluxe Aqua Affair
Lipstick Rose Romance 

 + geschenkbox 

 Totaal eenheidsprijzen   €   51,80   

 Enkel in april   €   45,90   

 Topseller-kleur 

 €   28,90   

 €   22,90    
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 Powerlift Gelaatscrème  · 30  ml  ·  3991  ·  €   22,90    · ( 76,33 € pour 100 ml )

 V
v
g
v
v
v

 Voor de beste  pa

 Power + parfum 

 besparen met de set 
 Power Men Set I   3382       
 Eau de Parfum   €   39,90   
 Powerlift Gelaatscrème    €   22,90   

 Totaal eenheidsprijzen   €   62,80   

 Aprilsetprijs slechts    €   56,90   

 Enkel in april 

 €  5,90   
 besparen 

 besparen met de set 
 Power Men Set II   3503       
 Eau de Parfum   €   34,50   
 Powerlift Gelaatscrème    €   22,90   

 Totaal eenheidsprijzen   €   57,40   

 Aprilsetprijs slechts    €   51,90   

 Enkel in april 

 €  5,50   
 besparen 
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 Vaderdag is begin juni. Voor allen die hun papa een kleine 
vreugde wensen te bezorgen en die geen fan zijn van een 
gereedschapskoffer of sokken, vinden hier de cadeaus 
voor de beste papa's van de wereld. Ze zorgen eveneens 
voor de ideale uitrusting bij auto-uitstapjes of een dagje 
vissen.  

ste  papa van de wereld 

 Aloe Vera
scheerschuim & After Shave 
Balsam 
 Als een „man“ zich in de winter 
gewapend heeft met een baard 
tegen de minusgraden – is nu het 
moment voor de kale huid. Opdat 
papa niet opvalt tijdens zijn 
eringsdag door een rode huid of 
irritaties, vindt u hier de nodige 
uitrusting. 

Platinum  Express Eye 
Cooler 
 Goed gekoeld is half 
gewonnen. Dit geldt 
voor de dorstlesser op 
vaderdag, maar ook voor 
de vermoeide ogen voor 
of na de vaderdagsuitstap. 
30  ml 
 3243      

 €   28,90   
( 96,33 € pour 100 ml ) 

 besparen met de set 
 Aloe Vera Set   3976      
 Scheerschuim
After Shave Balsam 

 Totaal eenheidsprijzen   €   26,00   

 Aprilsetprijs slechts    €   22,90   

 Enkel in april 

-12 %   
 besparen 

m 

 Ogen open 

 Weg met de baard ! 

n 

 €   11,50   
 €   14,50     

V01_LRW0413_K000_BE_nl.indd   9V01_LRW0413_K000_BE_nl.indd   9 28.02.13   15:3928.02.13   15:39



LR_world_04_13.indd   10 27.02.13   12:44

 Nude elegant 

10212-2
Nude ’n’ Brown

 besparen met de set 
 Oogschaduw 
 •  Trendy voorjaarskleuren voor het 

perfecte ogenblik
•  Langhoudende kleuren met pure 

helderheid
•  Crèmige textuur met 

lichtreflecterende pigmenten
•  Bewaard zonder parabenen  
2 x 1g     

 €   11,50   

 10212-1  Pale Rose ’n’ Apple     
 10212-2  Nude ’n’ Brown     

 Gelimiteerde kleuren – 
enkel nog in april 

 Vi
 Op 
nag
pas

 NIEU
 Nailp
 •  Vee

hou
•  In t

kle
•  Voo

2x 
fixe

7 ml 

 €   7

1021
1021

10212-1
Pale Rose ’n’ Apple

 Bloesemfris 

 €  3,50   
 besparen 

 D

 LR Colours ogenset 
 Met de oogschaduw
Pale Rose ’n’ Apple   10235-1      
 Met oogschaduw
Nude ’n’ Brown   10235-2      

 Oogschaduw    €   11,50   
 Volume & Curl Mascara 
10002-1 Absolute Black  €   13,90   

 Totaal eenheidsprijzen   €   25,40   

 Aprilsetprijs slechts    €   21,90   

 Enkel in april 
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 Vingertopjes – glamour 
 Op veelvuldig verzoek hebben wij nu ook de edel glanzende 
nagellakken. Passend bij het seizoen in de twee frisse 
pastellentekleuren, geven deze uw nagels een hippe tint. 

 NIEUW! 
 Nailpolish Lasting Brilliance 
 •  Veel glanzende kleur, lange 

houdbaarheid, snel droog
•  In trendy goedgehumeurde 

kleuren
•  Voor een optimaal resultaat : 

2x aanbrengen en met Top Coat 
fixeren 

7 ml     

 €   7,90   

10213-1  Lavender Shine 
10213-2  Candy Chic 

Apple

 NIEUW en gelimiteerd 

10213-2
Candy Chic

10213-1
Lavender Shine

 Extra glanzend 

 Tip: 

 De glinsterende pastelkleuren 

komen op verzorgde handen 

en nagels bijzonder goed tot 

uiting. Wij raden u aan handen 

en nagels regelmatig met de 

Hand & Nail Serum (10096) te 

verzorgen. 
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 Aloë Vera Crèmezeep 
 Milde en zeepvrije 
reiniging. Hydrateert. 
250  ml 
 20080      

 €   9,90   
( 3,96 € pour 100 ml )

 Aloë Vera Haar- en 
lichaamsshampoo 
 Eén voor alles. Reinigt grondig 
lichaam en haren en toch met 
de zachtheid van Aloë Vera. 
Met frisheidseffect – vitaliseert 
u voor de lente. 
250  ml 
 20033      

 €   13,90   
( 5,56 € pour 100 ml )

 Aloë Vera 
Handcrème 
 • Uw dagelijkse 
begeleider zorgt door 
zuivere hydratatie 
voor zachte, soepele 
handen. 
100  ml 
 20082      

 €   12,90   

38 %
 Aloë Vera 

35 %
 Aloë Vera 

35 %
 Aloë Vera 4

 Al

 In goede handen 

 L

 Van kop tot teen 

 Zachte reiniging 

 De 

 B
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 Lente welkom! 

 Aloë Vera zachte Reinigingsdoekjes 
 Geen kans meer om je in te houden 
of de poetsijver af te remmen. De 
lenteschoonmaak altijd en overal!
25 stuks 
 20012      

 €   5,50   

 Aloë Vera Tandgel 
 Absoluut onmisbaar : een zuivere, 
verzorgde lach en een frisse adem. 
Met de frisheid kan niets gebeuren 
wanneer er eens iemand iets 
dichter komt ... Het ideale voor uw 
lentekuis. 
100  ml 
 20070      

 €   6,50   

or 

e 

 Zachte vernieuwingen voor gans het 
lichaam. Ons Aloe Vera programma 
verdrijft de laatste winterprobleempjes 
op naturlijke wijze en zorgt voor een 
lentefrisheid van kop tot teen! 

43 %
 Aloë Vera 

30 %
 Aloë Vera 

den 

 Lachen overtuigt 

 besparen met de set 

 Fris ook onderweg 

 €  4,80   
 besparen 

 De allerbeste Aloe Vera 

lenteproducten.  

 Besparen met de set ! 
 Aloë Vera basisset   20132       
 Crèmezeep
Handcrème
Haar- & lichaamsshampoo
Tandgel
Reinigingsdoekjes 

 Totaal eenheidsprijzen   €   48,70   

 Set voordeelprijs slechts   €   43,90     

 €   9,90   
 €   12,90   
 €   13,90   

 €   6,50   
 €   5,50   
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60 %
 Aloë Vera 

 Aloe Vera MSM Body Gel 
 Optimale ondersteuning van 
de beweeglijkheid – voor 
echte sportkanonnen en 
diegenen die het willen 
worden. 
 200   ml    
 20004      

 €   25,50     
( 12,75 € pour 100 ml )

 Freedom Plus Capsules 
 Zorgenloos genieten van 
lentesport. Vitamine E, D en 
mangaan maken u fit voor 
de sportieve bezigheden 
ook na een lange 
winterpauze.
Dagelijks 2 x 1 capsule
60 capsules / 37,2 g 
 80190      
 €   29,90     

 €   26,90     
( 80,38 € pour 100 g )

 Geen uitvluchten meer 

 Voorkomen :  

 Genieten van beweging. 
 €  3,00   

 besparen 
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 Ook apart verkrijgbaar: 
 Aloe Vera 
Drinking Gel Freedom 
 gebruiksaanbeveling:
dagelijks 3 x 30 ml 
 1000   ml    
 80850      

 €   36,50     

 Info: let op een afwisselende en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. 

 Lentekriebels en lentemoeheid 
vallen in hetzelfde seizoen. 
Dit lijkt onlogisch maar is 
werkelijkheid. Veel bewegen in 
de frisse lucht is het beste 
middel tegen lentemoeheid. 

 Lente fitheid ! 

+

 besparen met de set 
 Sixpack Aloe Vera 
Drinking Gel Freedom   80856       
 6 x 1000 ml   

 Totaal eenheidsprijzen   €   219,00   
 Set voordeelprijs slechts   €   195,90     

 Enkel in april slechts    €   189,90      

 Gratis bij 
de set 

 Voor mijn 
gewrichten 

 Bespaar 3x: 

 In het totaal 
bespaart u 

 ... en in de set    €  23,10     

...  enkel in april :
 De set met extra korting   €  6,00     

...  enkel in april : 
 Aloe Vera concentraat (20001) 
gratis   €   15,90     

 €  45,00  
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 Figuactiv 
450  g   Blik 
 Shake Latte-Macchiato-smaak   80203      
 Shake Vanille-smaak   80280       
 Shake Aardbei-banaan-smaak   80201      
 Shake Panna Cotta-Orange-smaak   80291      
 Vital Crunchy Cranberry   80295      

 per stuk   €   39,90     
( 8,87 € pour 100 g )

 ProBalance –
blijf in evenwicht  
 Laat u niet uit balans brengen! Verzorg 
uw lichaam met waardevolle mineralen 
zoals magnesium en calcium en met 
belangrijke sporenelementen zoals 
koper, chroom en mulybdeen. De ideale 
begeleider van een succesvol dieet.
360 Tabletten / 252 g 
 80102      

 €   32,90     
( 13,06 € pour 100 g )

 3 x Figuactiv Shake, Vital of soep naar keuze:    kies uit d

 B
m
 Het
ver
kled
rea

 besparen met de set 

 De perfecte begeleider voor uw dieet : 

ph cosmetics basisch badzout voor 

een mooie huid, pg 19 

...  en de honger is 
vergeten! 

 Melkmixer 
GRATIS bij het 

dubbelpack 

 €  4,90   
 besparen 

 Figuactiv Linée Set per 2   80382      
 2 x 210 g 
 + gratis melkopschuimer 

 Totaal eenheidsprijzen   €   39,80    

 Aprilsetprijs slechts    €   34,90     

 Enkel in april 
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 Info: let op een afwisselende en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. 

 80203      
 80280       
 80201      
 80291      
 80295      

  Figuactiv 
500 g  Blik 
 Aardappelsoep „Auberge“   80208      
 Tomatensoep „Mediterranée“   80209       
 Groente-curry-soep „India“   80210      

 per stuk   €   39,90     
( 7,98 € pour 100 g )

ar keuze:    kies uit de 8 volgende lekkere varianten: 

 Bikini voorbereiding: 
mooi figuur! 
 Hetgeen in de winter nog kan verborgen worden door 
verschillende klerenlagen, wordt zichtbaar met de lichte 
kledij : de kleine probleemzones. Goed hierbij is tijdig te 
reageren om aan uw bikinifiguur te werken. 

 Figuactiv 3er-Mix-Set   80193      
 3 Dozen Figuactiv Shakes, Vital of 
soepen naar keuze  

 Totaal eenheidsprijzen    €   119,70   

 Aprilsetprijs slechts    €   109,90      

 Afslanken met smaak ! 

0   
n 

 €  9,80   
 besparen    

 besparen met de set 
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 Algen-lichaamscrème 
 Heerlijk rijke crème voor een extra 
portie verzorging en wellness. 
Laminaria- en Chlorella-algen 
toveren uw badkamer om tot een 
Thalasso-oase. 
 150   ml    
 1365      

 €   22,90     
( 15,27 € pour 100 ml )

 Algen-douchepeeling 
 Na een ontspannend warme 
douche masseert u de 
peeling zacht met draaiende 
bewegingen in, daarna 
afspoelen. Laminaria-algen 
en koraalgranulaat 
verwennen de huid en maken 
ze fris en rozig. 
 150   ml    
 1361      

 €   18,90     
( 12,60 € pour 100 ml )

 Tip voor slankere benen: 
 Algen lichaamscrème 
verdelen van af de knie tot 
aan de heup en dan met 
ronde bewegingen 
inmasseren. Uw massage 
beëindigen met knijp-
bewegingen: de huid met 
de duim en wijsvinger 
samenknijpen, omhoog 
trekken en loslaten en dit 
totdat uw huid goed 
doorbloed is. 

 besparen met de set 

 Versterkt  Egaliseert 

 €  7,90   
 besparen 

 Zac
par
ver
u v
goe

 Algetics verstevigingsset   1383      
 douche peeling
lichaamscrème 

 Totaal eenheidsprijzen    €   41,80    

 Set voordeelprijs 
slechts    €   33,90     

 Enkel in april 

 €   18,90     
 €   22,90     
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 Bikinivoorbereiding: mooie huid 

a 

n: 

ot 
t 

e 

et 

t 

 ph cosmetics basisch badzout 
 Ideale ondersteuning bij 
ontgiftings- en ontslakkingskuren. 
Geeft het badwater een basische 
pH-waarde van ca. 8,5 en 
bevordert zo de reconstruering 
van de bovenste huidlaag. 
 530   g    
 8116      

 €   22,90     
( 4,32 € pour 100 g )

 ProBalance 
 De ondersteunende 
balans van binnen.
Geeft uitgekozen 
basische mineraalzouten, 
zie pg. 16 

 Kostbaarheden 
voor het evenwicht  

++++++  info  ++++++

 Detox – is de nieuwste beauty-
trend. 3 belangrijke tips vindt u 
hier.  

 Voldoende drinken : 
 Voldoende drinken verlicht het 
werken van de nieren. 
Schadelijke stoffen worden 
sneller verwijderd. 

 Veel beweging : 
 Het beste is de frisse lucht. 
Zuurstof en beweging activeren 
de stofwisseling en zorgen zo 
voor een snellere verwijdering 
van de giftstoffen.  

 Huidverzorging: 
 De huid is een belangrijk 
onderdeel van het ontgifting- en 
verwijderingssysteem van het 
lichaam. Door het intensieve 
reinigingseffect van het basisch 
badzout is het een ideaal 
begeleider bij ontgiftingsdiëten. 

 Zachte, gladde huid met een vaste structuur is de perfecte 
partner voor de start in het frisse seizoen. Met onze 
verzorgingstips wordt niet enkel de huid snel stralend mooi – 
u voelt er zich simpelweg zeer 
goed bij! 
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 LR Cosmetic Belgium BVBA – B-2200 Herentals
LR Health & Beauty Systems – NL-5060 AA Oisterwijk 

 LR Health & Beauty Systems behoudt zich wijzigingen voor aan producten omwille 
van technische en kwalitatieve verbeteringen alsook omwille van vergissingen door 

eventuele drukfouten. 

 2 x Aloë Vera Douchegel 
 Lentefrisheid is het mooiste aan dit seizoen. 
Ontdek de combinatie van verzorgende Aloe 
Vera en de verfrissende witte thee. Deze 
zijdezachte doucheverzorging verwent uw 
huid en omhult ze met een zachte schuim. 
Zoals het gevoel van een pasgeborene. 
2 x 250  ml 
 20087      
 in plaats van   €   23,00   

 slechts   €   14,90    
( 29,80 € pour 1000 ml ) 

 Prijsklopper! 

  Overhandigd door: 

  De verkoop van LR-producten gebeurt via LR-Partners 

 Dubbel fris 

 in april  

– 35 %

  €   23,00     €   23,00   
 slechts  slechts   €     €   14,90   14,90   

 De
ge
kle
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