
     More quality for your life.

Κατάλληλη
ΓΙΑ ΚΑΘΕ τύπο επιδερμίδας

Το αναζωογονητικό, ελαφρώς 
αφρίζον Gel καθαρισμού 
απομακρύνει τις ακαθαρσίες και 
αφήνει μια αίσθηση φρεσκάδας 
στην επιδερμίδα.

ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Η ιδιαίτερα απαλή κρέμα καθαρισμού 
καθαρίζει εντατικά την επιδερμίδα, 
αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση.

ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Ευαίσθητη ή κανονική επιδερμίδα; Ανεξάρτητα από 
τον τύπο επιδερμίδας που έχετε - τόσο το βουρτσάκι 
της συσκευής όσο και τα προϊόντα καθαρισμού 
προσαρμόζονται στον εκάστοτε τύπο επιδερμίδας.
Μέσω της αλληλεπίδρασης που έχει το βουρτσάκι με τη 
σύνθεση των προϊόντων καθαρισμού δημιουργείται ένα 
λεπτό „πλέγμα“, το οποίο δεσμεύει και αφαιρεί επιμελώς 
τις ακαθαρσίες από την επιδερμίδα.

Dr. Werner Voss 

Τι λένε όσοι τη δοκίμασαν:

Ιδανική 
προετοιμασία
για την 
καθημερινή 
περιποίηση

90 %

Βαθύς και 
απαλός
καθαρισμός

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 
ΕΛΕΓΜΕΝΟ 

Ικανοποιημένοι με
το αποτέλεσμα 100%

Ιδρυτής και Διευθυντής 
της εταιρείας Dermatest® 
GmbH, Medical Research 
Company

Δερματολογικές δοκιμές έχουν 
δείξει ότι ο καθαρισμός με τη 
συσκευή καθαρισμού ZEITGARD 
Cleansing Device είναι έως 10 
φορές αποτελεσματικότερος* από 
τον συνηθισμένο καθαρισμό της 
επιδερμίδας με το χέρι.

Πλεονέκτημα σε σχέση με τη 
συνήθη περιστροφή: Η τεχνολογία 
ταλάντωσης, με την οποία το 
βουρτσάκι ταλαντεύεται εμπρός 
και πίσω με υψηλή ταχύτητα, 
εξασφαλίζοντας έτσι επιμελή 
και βαθύ καθαρισμό χωρίς να 
καταπονεί την επιδερμίδα!

Όχι μόνο βελτιώνει την υφή, αλλά 
τονώνει την επιδερμίδα, ενώ 
παράλληλα έχει συσφικτική δράση 
σε περίπτωση τακτικής χρήσης!

85 %

LR Health & Beauty Systems ΕΠΕ
14452 Μεταμόρφωση Αττικής

Πειστήκατε και ενδιαφέρεστε για την καινοτόμο συσκευή καθαρισμού της LR; 
Ρωτήστε

τον/την LR Συνεργάτη σας!

Ο/Η LR Συνεργάτης σας.
Η LR Health & Beauty Systems επιφυλάσσεται για αλλαγές των προϊόντων που 
γίνονται με σκοπό τις τεχνικές και ποιοτικές αναβαθμίσεις, όπως και για λάθος 

κατανοήσεις εξαιτίας τυπογραφικών λαθών. GR/CY Κω
δ.
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Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ:
Περισσότερη ομορφιά με το 
πάτημα ενός κουμπιού!



Η συσκευή καθαρισμού ZEITGARD Cleansing Brush 
κάνει τη διαφορά! Η καινοτόμος ηλεκτρική συσκευή 
καθαρισμού προσώπου φέρνει την επανάσταση στον 
κλασικό καθαρισμό. Είναι πιο αποτελεσματική από 
τον καθαρισμό με το χέρι και ιδιαίτερα απαλή με την 
επιδερμίδα. Η επιδερμίδα σας προετοιμάζεται με 
τον καλύτερο τρόπο για την περιποίηση προσώπου, 
η όψη της επιδερμίδας βελτιώνεται, γίνεται πιο λεία 
και λαμπερή - ένα ζήτημα σημαντικό για γυναίκες και 
άνδρες!

10 φορές πιο αποτελεσματικός  
καθαρισμός*
χωρίς καταπόνηση της επιδερμίδας

10 φορές πιο αποτελεσματικός 
για κάθε τύπο επιδερμίδας Βελτιωμένη εμφάνιση της 

επιδερμίδας 
χάρη στον βαθύ  καθαρισμό

Πιο σφριγηλή και απαλή επιδερμίδα 
χάρη στη λειτουργία μασάζ

Πιο φρέσκο χρώμα 
επιδερμίδας
χάρη στη διέγερση της 
μικροκυκλοφορίας του αίματος

Καλύτερη προετοιμασία
για τα περαιτέρω βήματα 
περιποίησης

Η επανάσταση στην αγορά: 
η καινοτομία υγιεινής 
ZEITGARD - εγκεκριμένη από 
διαπιστευμένο Γερμανικό 
Ινστιτούτο!**

Οι ίνες της κεφαλής της 
συσκευής, που έχουν 
σχεδιαστεί ειδικά για 
την LR, παραμένουν 
σε άψογη κατάσταση 
από άποψη υγιεινής 
για έως και 3 μήνες χάρη 
στην αντιβακτηριακή  
δράση του δραστικού 
συστατικού MICROSILVER της 
LR. Το MICROSILVER BG™ δρα σαν 
προστατευτική ασπίδα: Μειώνει τα 
βακτήρια και προλαμβάνει τον εκ 
νέου σχηματισμό τους.

ΑΠΑΛΟΤΕΡΗ &
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ

Οι ίνες που διαθέτει το βουρτσάκι, που έχουν υποβληθεί σε 
επεξεργασία μεμονωμένα, έχουν στρογγυλεμένες άκρες και 
έτσι επιτυγχάνουν έναν αισθητά απαλό καθαρισμό. Με έως 
και 7.300 ταλαντώσεις/λεπτό η ταλαντευόμενη κεφαλή της 

συσκευής φροντίζει για την επιμελή απομάκρυνση των 
ακαθαρσιών της επιδερμίδας και του μακιγιάζ - απαλότερη 

και αποτελεσματικότερη από άλλες περιστρεφόμενες 
συσκευές της αγοράς. Και η επιδερμίδα των ανδρών μπορεί 
να επωφεληθεί από τη συσκευή καθαρισμού προσώπου 
ZEITGARD Cleansing Brush! 
Και οι άνδρες μπορούν να αποφύγουν τους ερεθισμούς της 
επιδερμίδας και τα γένια που μεγαλώνουν προς τα μέσα.

Μοναδική υγιεινή 
χάρη στην αντιβακτηριακή τεχνολογία 
MICROSILVER στις ίνες που διαθέτει το 
βουρτσάκι της συσκευής

Η επιδερμίδα φαίνεται πιο λεία,
πολύ πιο λαμπερή και υγιής

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
σε νέα διάσταση

ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
με το πάτημα ενός κουμπιού

Μοναδική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ

*  Έως 10 φορές αποτελεσματικότερος καθαρισμός. 
Διεξήχθη επιστημονική μελέτη από το αναγνωρισμένο 
ινστιτούτο Dermatest® GmbH. Χρονικό διάστημα 
εφαρμογής: 6 εβδομάδες (τέλη Ιανουαρίου έως αρχές 
Μαρτίου 2015), αριθμός συμμετεχόντων: 40 ** Δοκιμή χρήσης Fresenius κατά ASTM E2180

1 ΛΕΠΤΟ Κ ΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

20 
δευτ

20 
δευτ

20 
δευτ

Λαμπερή, καθαρή επιδερμίδα σε ένα μόνο λεπτό; Με τη συσκευή 
καθαρισμού ZEITGARD Cleansing Brush γίνεται! Το τελετουργικό 
καθαρισμού μπορεί να ενσωματωθεί τέλεια στο καθημερινό 
πρόγραμμα περιποίησης.


