ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE
NA KAŻDYM ETAPIE ŻYCIA
LR LIFETAKT w skrócie

TWOJE ŻYCIE. TWÓJ RYTM. TWOJE DOBRE SAMOPOCZUCIE.
Weź swoje zdrowie we własne ręce i nadaj swojemu życiu rytm.

LR LIFETAKT to Twój osobisty Partner, który wspiera Cię odpowiednimi
rozwiązaniami dla lepszej jakości życia na co dzień. LR LIFETAKT
łączy najwyższej jakości suplementy diety w indywidualne rozwiązania,
dopasowane do Twoich osobistych potrzeb.

Czerpiąc inspirację z natury i bazując na aktualnym stanie wiedzy
naukowej, stworzyliśmy produkty o maksymalnej skuteczności i stałej,
wysokiej jakości.

LR LIFETAKT oferuje całościowe rozwiązania, które są czymś
więcej niż tylko suplementacją. Oprócz produktów, to również ogólne
wskazówki w zakresie odżywiania, aktywności fizycznej i stylu życia.

Zgodnie z nowoczesną koncepcją
zarządzania zdrowiem, każde z 8 rozwiązań
LR LIFETAKT bazuje na 3 elementach:
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PODSTAWOWE ROZWIĄZANIE:
Naukowo uzasadnione połączenie produktów
wystarcza na około 1 miesiąc.

INDYWIDUALNE PRODUKTY
UZUPEŁNIAJĄCE:
Dodatkowe produkty, które odpowiadają
Twoim osobistym potrzebom i preferencjom.

PORADY EKSPERTA:

W ramach holistycznego konceptu LR LIFETAKT
dodatkowo inspiruje Cię poradami naszego specjalisty
odżywiania dr. Svena Werchana w tematyce
odżywiania, aktywności fizycznej i stylu życia.

Daily
Essentials
PORCJA SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH NA KAŻDY DZIEŃ
POTRZEBY: składniki odżywcze na każdy dzień pełen wyzwań
GRUPA DOCELOWA: osoby aktywne fizycznie, intensywnie pracujące, zajmujące się
rodziną, które nie zawsze mają czas na zbilansowane odżywianie.
PODSTAWOWE ROZWIĄZANIE:
Aloe Vera Drinking Gel Traditional Honey Trójpak1 + Pro Balance Tabletki2
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 itamina C zawarta w żelu do picia Aloe Vera Drinking Gel Traditional Honey przyczynia się do prawidłowego metabolizmu
W
energetycznego, zwiększa przyswajanie żelaza, pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania kości, chrząstki i skóry oraz prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego
odpornościowego.
Magnez w Pro Balance przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz równowagi elektrolitowej.

Night
Essentials

NATURALNY WYPOCZYNEK WE ŚNIE
POTRZEBY: długofalowo dba o spokojny i regenerujący sen.1,2,3
GRUPA DOCELOWA: osoby, które często źle sypiają, mają problemy z przespaniem całej
nocy lub czują się rano zmęczone i wyczerpane.
PODSTAWOWE ROZWIĄZANIE: Night Master
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 ww.saffractiv.com, stan: 13.11.2019.
w
Comercial Química Massó, nieopublikowane badanie, 2014.
Tiamina, niacyna, witamina B6, B12 i magnez przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Cynk pomaga
w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych.

Mental
Power
EFEKTYWNOŚĆ W KAŻDEJ SYTUACJI
POTRZEBY: długotrwałe wsparcie efektywności w stresującym życiu codziennym.
GRUPA DOCELOWA: osoby, które muszą sprostać wysokim wymaganiom w życiu zawodowym
i prywatnym i które są często narażone na stres.
PODSTAWOWE ROZWIĄZANIE:
Mind Master Pięciopak1,2,3 + Pro Balance Tabletki4
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Witamina E w Mind Master przyczynia się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym.
Tiamina i witamina B12 w Mind Master przyczyniają się do prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Witamina B12 w Mind Master pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.
Magnez w Pro Balance pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej oraz do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Vital
Care
WITALNOŚĆ W KAŻDYM WIEKU
POTRZEBY: wsparcie organizmu dla utrzymania witalności i zdrowia.
GRUPA DOCELOWA: osoby w dojrzałym wieku, które chcą żyć pełnią życia.
PODSTAWOWE ROZWIĄZANIE:
Aloe Vera Drinking Gel Intense Sivera Trójpak1 + Reishi Plus Kapsułki2
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 itamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, prawidłowej produkcji kolagenu w celu
W
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, zwiększa przyswajanie żelaza i pomaga w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym.
Witamina C w kapsułkach Reishi Plus pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
naczyń krwionośnych oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Seasonal
Support
WSPARCIE O KAŻDEJ PORZE ROKU
POTRZEBY: wsparcie organizmu o każdej porze roku.
GRUPA DOCELOWA: osoby, które często przebywają w dużych skupiskach ludzi i dużo podróżują.
PODSTAWOWE ROZWIĄZANIE:
Aloe Vera Drinking Gel Immune Plus Trójpak1,2,3 + Colostrum Kapsułki4
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Witamina C, cynk i selen pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Cynk odgrywa rolę podczas podziału komórek.
Witamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Kapsułki zawierające colostrum.

Pro
Activity
SWOBODA RUCHU W KAŻDEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ
POTRZEBY: ciesz się swobodą ruchu i bez problemu stawiaj czoła codziennym wyzwaniom.
GRUPA DOCELOWA: osoby, które chcą utrzymać i wspierać swobodę ruchu.
PODSTAWOWE ROZWIĄZANIE:
Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom Trójpak1 + Active Freedom Kapsułki2
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 itamina C zawarta w Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
W
prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych i kości, pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania chrząstki, przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia.
Witamina D zawarta w kapsułkach Active Freedom pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
Mangan zawarty w kapsułkach Active Freedom pomaga w prawidłowym tworzeniu tkanek łącznych.

Body
Mission
KROK PO KROKU DO WYMARZONEJ WAGI
POTRZEBY: zdrowo schudnij i czuj się dobrze we w swoim ciele.
GRUPA DOCELOWA: osoby, które chcą osiągnąć i utrzymać swoją optymalną wagę.
ROZWIĄZANIE:
Body Mission Zestaw na 28 dni składający się z zamienników posiłku1, dodatkowych produktów
i dostępu do strony internetowej asystenta diety.
1

 ontrola wagi: zastąpienie dwóch głównych posiłków dziennie takimi zamiennikami posiłku w ramach niskokalorycznego
K
sposobu odżywiania pomaga w utracie wagi. Aby osiągnąć to działanie, należy zastąpić produktem dwa główne posiłki
w ciągu dnia.

True
Beauty
MŁODY, PIĘKNY WYGLĄD1,2 OD STÓP DO GŁÓW
POTRZEBY: zadbaj kompleksowo o młody, piękny wygląd.
GRUPA DOCELOWA: osoby w każdym wieku, dla których ważny jest naturalny i zdrowy wygląd.
PODSTAWOWE ROZWIĄZANIE: 5in1 Beauty Elixir
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Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119.
Biotyna i cynk przyczyniają się do utrzymania prawidłowej skóry i włosów. Cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowych
paznokci. Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych.

POZNAJ ROZWIĄZANIA LR LIFETAKT
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z PARTNEREM LR
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