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ÜRÜN ADI 

LR LIFETAKT 

5 in 1 Beauty Elixir 

NET MİKTAR 

Her biri 25 ml 30 adet içilebilir tüp 
 

 
 

 

HEDEF GRUP 

Her yaştan kadın için: varolan cilt 

lekelerini azaltmak ve yaşlanma 

etkilerine karşı önlemler almak 

isteyen genç kadınlar, ve aynı 

zamanda yaşlanmanın gözle 

görülebilir ilk işaretleri ile karşılaşan 

kadınlar. Doğal ve sağlıklı bir 

görünüme önem veren her kadın 

için. 

Aynı zamanda en büyük güzellik 

dileklerini gerçekleştirmek isteyen ve 

aktif olarak yaşlanmaya karşı 

mücadele eden kadınlar. 

ÖZELLİKLER 

Günde sadece bir tüp ile içten gelen 

zamansız güzellik için devrim 

niteliğindeki LR LIFETAKT 5in1 

Beauty Elixir. Benzersiz ve yenilikçi 

ikili kompleks bilim ve doğanın en 

önemli güzellik içeriklerini1-5 bir 

araya getiriyor.  

 
Aktif kompleks güzellik süreçlerini 

aktive eder ve yaşlanma belirtileri ile 

savaşır1-5. İyi bilinen ve önemli 

güzellik içeriklerini birleştirir: 2.5 g 

kolajen peptitler, 50 mg hyalüronik 

asit, bakır, çinko ve 9 önemli vitamin. 

Bu içerikler çevresel faktörlere karşı 

içeriden koruma sağlayan ve 

yaşlanma belirtileri ile mücadele eden 

Preventif (önleyici) kompleks ile 

desteklenir. Doğanın gücü ile en 

önemli içerikleri birleştirir. Böylelikle 

ikili kompleks en büyük beş güzellik 

dileğini benzersiz bir şekilde yerine 

getirir. 

Günlük güzellik dozunuz hem etkili 

hem de sağlıklıdır. Ürün tatlandırıcı 

içermeden üretilmiştir. Tatlı ve 

meyvemsi tadı Agave şurubu ve 

meyve konsantrelerinden gelir. 

Ayrıca, ürün laktoz, gluten ve yapay 

renklendiriciler içermez.  

ÖNERİLEN KULLANIM MİKTARI 

Günde bir adet içilebilir tüp. 

Kullanmadan önce çalkalayınız. 

Önerilen günlük kullanım miktarını 

aşmayınız. Takviye edici gıdalar 

çeşitli ve dengeli bir beslenme ile 

sağlıklı yaşam tarzının yerini 

tutamaz. Çocukların ulaşamayacağı 

yerde saklayınız. Kafein içerir. 

Çocuklar ve hamilelere önerilmez 

(0.8 mg/25 ml kafein içerir). 

 

Saklama koşulları: Direkt güneş 

ışığından koruyunuz. Kuru ortamda 

oda sıcaklığında saklayınız. 

Soğutma gerektirmez! 

 
ÇAPRAZ SATIŞ NOTLARI 

5in1 Beauty Elixir’in etkisini 

arttırmak ve optimal sonuçlar elde 

etmek için, etkili dıştan bakım ile 

birleştirilmesi önerilir. LR 

portföyündeki dıştan güzellik 

sağlayan ürünleri içten güzelliği 

desteklemek adına bir araya 

getirdik. 

LR ZEITGARD 1, LR ZEITGARD 2 ve 

LR Aloe Via Vücut Bakımı serisindeki 

ürünler güzel bir görünüm sağlar.  

Aloe Via saç bakım sistemi saçları 

güçlendirir. 

 

1 Biotin, çinko, A vitamini, riboflavin ve niasin normal cildin korunmasına katkıda bulunur. Bakır normal cilt pigmentasyonuna katkıda bulunur. C vitamini cildin 
normal fonksiyonu için gerekli olan normal kolajen oluşumuna katkıda bulunur. 

2 Bakır normal bağ dokuların korunmasına katkıda bulunur. 

3 Biotin ve çinko normal saçın korunmasına katkıda bulunur. Bakır normal saç pigmentasyonuna katkıda bulunur. 

4 Çinko normal tırnakların korunmasına katkıda bulunur. 

5 Tiamin normal enerji metabolizmasına katkıda bulunur. B6 and B12 vitaminleri yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.

 
SATIŞ İDDİALARI 

• Günde sadece bir tüp ile 

içten gelen genç görünüm. 

• Yenilikçi ikili kompleks beş 

güzellik dileğini yerine 

getirmenin benzersiz bir 

yolunu sunuyor: genç bir 

görünüm, duru bir cilt, temiz 

cilt, sıkı bir vücut, parlak 

saçlar, güçlü tırnaklar,1-5. 

• Bilimsel olarak kanıtlanmış 

derin etki 

• %20 Aloe Vera jeli 

• Tatlandırıcılar, yapay 

renklendiriciler, laktoz ve 

gluten içermez 

• Almanya’da üretilmiştir 
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ÜRÜN ADI 

LR LIFETAKT 

5 in 1 Beauty Elixir 

NET MİKTAR 

Her biri 25 ml 30 adet içilebilir tüp 
 

 

CİLT 

Yaklaşık iki milyar cilt hücresine sahip 

en büyük insan organıdır. 

Vücudumuzun hatlarını verir, iç 

organları korur, ısı kaybını önler, 

zararlı çevresel faktörleri uzak tutar - 

örneğin UV ışığını filtreler. Cildimiz 

birçok hayati işlevi yerine getirir. 

Ancak aynı zamanda vücudumuzun 

içinde neler olup bittiğini da ortaya 

çıkarır. Korktuğumuzda solgunlaşır, 

sinirlendiğimizde ise kızarır. Çok 

dokunaklı bir şey yaşadığımızda 

tüylerimiz diken diken olur ve 

korktuğumuzda terlemeye başlarız. 

 

 

Ancak cilt, aynı zamanda bir kişinin 

yaşını da ortaya çıkarabilir. Bu kısmen, 

erkek ve kadınların bağ dokularının 

oluşumundaki farklılıklardan 

kaynaklanmaktadır. Bağ dokusu, 

şekillendirici kolajen lifleri ile temel 

yapıyı oluşturur. Bu lifler erkek 

vücudunda ağ benzeri bir yapıya sahip 

olup stabilite sağlarken, kadın 

vücudunda paralel olarak ilerleyerek 

daha fazla esneklik sağlar. 

 

 

 

 

 

 

Bu, hamilelik sırasında kadınlar için 

avantajlıdır, çünkü bağ dokusu daha 

elastiktir, ancak bunun dışında daha 

fazla bakım gereksinimine yol açar. 

Dolayısıyla doğru bakım ile cildinize 

iyi bakmanız için pek çok neden var. 

5in1 Beauty Elixir, cildin derin 

katmanlarına nüfuz etmesi, kolajen 

liflerini güçlendirmesi, hyalüronik asit 

oluşturması ve elastik lifleri onarması 

nedeniyle hem etkili hem de verimlidir. 

Cildin dış katmanları için bakım 

ürünleri ile birlikte, tepeden tırnağa 

mükemmel bir günlük bakım rutini 

oluşturur.

Güçlü kadın bağ dokusu Zayıf kadın bağ dokusu  

Bakım ürünleri 

 
Epidermis 

 
 

Hyalüronik asit 

 

Dermis 

 
 
 
 
 
 

 
Hipodermis 

 
 

Kaslar 

 
Elastik lifler 

 

 
Kolajen 

 
5 in 1 Beauty 

Elixir 
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ÜRÜN ADI 

LR LIFETAKT 

5 in 1 Beauty Elixir 

NET MİKTAR 

Her biri 25 ml 30 adet içilebilir tüp 
 

 

1. DAHA AZ KIRIŞIK İLE GENÇLİK 
DOLU GÖRÜNÜM 

• C vitamini1 ve derine nüfuz eden kolajen peptitler6 sayesinde kırışıklıklarda azalma 

• Etkili kolajen peptitler7 sayesinde %15 daha yüksek cilt elastikiyeti 

• Aloe vera jel, portakal özü, rhodiola ve yeşil çay özü, cildinizi UV ışınları gibi 

yaşlanmanın ana nedenlerinden korur 

 

2. DÜZENSİZLİK OLMAYAN DURU, 

SAĞLIKLI BİR GÖRÜNÜM 

• E vitamini5 ve yaban mersini özü sayesinde çevresel negatif faktörlerden koruma 

• Değerli vitaminler A, E, tiamin, riboflavin, niasin, B6, biotin, B12, C ile birlikte önemli bir 

eser element olarak çinko1 ile geliştirilmiş cilt fonksiyonu ve pigmentasyonu 

 

3. DAHA AZ SELÜLİT İLE SIKI BİR 

VÜCUT 

• Kolajen peptitler cilt yoğunluğunu arttırır ve selülitleri gözle görülür şekilde azaltır8
 

• Bakır2 ve Aloe Vera jeli bağ dokuyu güçlendirir 
 
4. ÇEKİCİ, PARLAK SAÇLAR 

• Biotin saçları güçlendirir ve içeriden besler3 

•  Bakır sağlıklı bir parlaklık için normal saç pigmentasyonuna katkıda 

bulunur3
 

 
 

 
5. GÜÇLÜ, SAĞLIKLI TIRNAKLAR 

•  Kolajen peptitler tırnak büyümesini gözle görülür şekilde hızlandırır. Tırnak kırılmaları 

%42’ye kadar azalabilir9
 

•  Çinko tırnakları güçlendirir4
 

 
 
 
 

5 Tiamin normal enerji metabolizmasına katkıda bulunur. B6 and B12 vitaminleri yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur. 
6 Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119. 4 haftalık uygulamadan sonra ciltteki kırışıklıklarda belirgin azalma ve kolajen 

konsantrasyonunda artış. 45-65 yaş arası 100 kadında değerlendirilmiştir 
7 Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:47-55. 4 haftalık uygulamadan sonra cilt elastikiyeti %15 artar. 35-55 yaş arası 69 kadında 

değerlendirilmiştir 
8 Schunck et al., 2015, Journal of Medicinal Food; 18 (12) 1340-1348. Sadece 3 ay sonra selülitte önemli azalma ve 6 aylık uygulamadan sonra cilt 

yoğunluğunda gözle görülür artış. 25 ila 50 yaşları arasındaki 105 kadında değerlendirilmiştir 
9 Hexsel et al., 2017, Journal of Cosmetic Dermatology; 1-7. Uygulamadan 2 ay sonra tırnak kırılmasında belirgin azalma ve 3 ay sonra tırnak 

büyümesinde artış. 18-50 yaş arası 25 kadında değerlendirilmiştir
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ÜRÜN ADI 

LR LIFETAKT 

5 in 1 Beauty Elixir 

NET MİKTAR 

Her biri 25 ml 30 adet içilebilir tüp 
 
 

 

KOLAJEN PEPTİTLER HAKKINDA 
BİLİNMEYE DEĞER 

Kolajen, cildin en önemli yapısal 
proteinidir ve insan vücudunda en bol 
bulunan proteinlerden biridir. 
Cildin nemi ve elastikiyeti için çok 

önemlidir. Kolajen lifleri; yapı, sıkılık 

ve nemi özellikle ciltte iyi tutma 

yeteneği sağladıkları dermiste bir tür 

üç boyutlu ağ oluşturur. Yaşlandıkça 

ve çevresel etkilere maruz kaldıkça, 

ne yazık ki açıkça görülebilen 

sonuçlarla birlikte cildimiz kolajen 

üretimini yavaşlatır  

Kırışıklıklar ortaya çıkar, ve cilt artık 

gergin değildir – elastikiyetini 

kaybetmiştir. İşte burada kolajen 

peptitler bize yardımcı olur: kolajen 

peptitler kolajen proteininin küçük 

parçalara ayrıldığı halidir ve küçük 

boyutları sayesinde vücut tarafından 

kolaylıkla absorbe edilebilir. Kan 

dolaşımı peptitleri cildin daha derin 

katmanlarındaki kolajen üretiminden 

sorumlu olan fibroblastlara taşır. 

Dışarıdan sağlanan kolajen vücudun 

kendi kolajen üretimini uyarır. 

 

HYALÜRONİK ASİT 

Hyalüronik asit neredeyse efsanevi bir 

aktif bileşendir ve özellikleri genç ve 

parlak bir görünüm sağlar.  

 

Kendi ağırlığının 6.000 katını suda 

tutabilir. Bu, gram asit başına altı 

litreye kadar su depolama kapasitesi 

ile sonuçlanır. Bu nedenle 

yaşlanmanın klasik belirtileri ile 

mücadelede mükemmel bir çözüm 

oluşturur - kırışıklıklarla!

 

 

Hyalüronik asit her insan vücudunda 

bulunmasına rağmen 25 yaşından 

itibaren üretimi azalmaktadır. 

Cilt yaşlanmasının ilk belirtileri 

genellikle 30 yaşından itibaren 

görülür. 

Cilt daha kuru, ince hale gelir ve 

elastikiyetini kaybeder. 

 
BAKIR 

Bakır vücudumuzda hayati bir eser 

elementtir ve çok çeşitli işlevleri yerine 

getirir. Ancak vücudumuz bunu kendisi 

üretemediği için gıdalar yoluyla 

almamız gerekir. Bakır, normal cilt 

pigmentasyonuna ve normal bağ 

dokusunun korunmasına katkıda 

bulunur. 

 
ÇİNKO 

Çinko da hayati eser elementlere ait 

bir mineraldir. Vücut bunu da kendisi 

üretemediği için çinkonun gıda 

yoluyla emilimi sağlanmalıdır. 

 

Çinko, sağlıklı bir cilt için önemli 

vitaminlerden biridir ve tırnakların 

büyümesinde de merkezi bir rol 

oynar. 

 
VİTAMİNLER 

Vitaminler güzel ve sağlıklı bir cilt 

için önemlidir. Dengeli bir vitamin 

kaynağı cilt fonksiyonunu iyileştirir, 

cildin kendisini çevresel negative 

faktörlere karşı korumasına yardımcı 

olur ve hücre yenilenmesini 

destekler. 

 

 
 
ALOE VERA 

Aloe Vera'nın bakım yapan ve 

yenileyici gücü, doğal güzelliğe sahip 

cilde giden yolda sizi destekler. "Çok 

yönlü" Aloe Vera, yapraklarında su 

ve besin maddeleri depolama 

yeteneğine sahiptir. Özellikle iç 

yaprak filetosu nemlendirici özellikleri 

ile bilinir. 

 
ÖZLER 

Portakal, yaban mersini, rhodiola ve 

yeşil çay özlerinin doğal gücü, cilde 

bir çok şekilde yardımcı olur. 

Sağlığı destekleyen içerikler olumlu 

bir etkiye sahiptir ve cilt, saç ve 

tırnaklar için faydalıdır. 
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ÜRÜN ADI 

LR LIFETAKT 

5 in 1 Beauty Elixir 

NET MİKTAR 
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Nutrients: Besin Öğeleri Günlük alım miktarı başına 

(25 ml’lik 1 tüp) 

% BRD* 

A vitamini 600 µg RE %75 

E vitamini 12mg -TE %100 

Tiamin (B1 vitamini) 1.1mg %100 

Riboflavin (B2 vitamini) 1.4 mg %100 

Niacin (B3 vitamini) 16 mg NE %100 

B6 vitamini 1.4 mg %100 

B12 vitamini 2.5 µg %100 

Biotin 50 µg %100 

C vitamini 80 mg %100 

Magnezyum 56.3 mg %15 

Çinko 1.5 mg %15 

Manganez 0.5 mg %25 

Bakır 270 µg %27 

Hyalüronik asit 55 mg ** 

  Kolajen hidrolizat 2.5 g ** 

Aloe Vera jeli 5 g ** 

  Yeşil çay ekstresi  9 mg ** 

Yeşil çay ekstresinden gelen kafein 0.8 mg ** 

Rodiola kök ekstresi (Rhodiola Rosea) 10 mg ** 

Yaban mersini ekstresi 3 mg ** 

Portakal ekstresi 10 mg ** 

Polifenoller 8 mg ** 

Turunçgil bioflavonoidleri 3 mg ** 

 

* Günlük tüketim için beslenme referans değeri 

**Günlük tüketim için beslenme referans değeri bulunmamaktadır 

 

 

Ingredients Water, Aloe vera (Barbadensis Miller) gel, 

agave syrup, collagen hydrolysate, white grape juice 

concentrate, orange juice concentrate, pear juice 

concentrate, apricot juice concentrate, acidulant (citric 

acid), magnesium carbonate, aroma, L-ascorbic acid, 

hyaluronic acid, preservative (potassium sorbate), 

thickener (xanthan gum), nicotinamide, DL-tocopherol 

acetate, retinyl palmitate, golden root extract, zinc 

gluconate, blood orange extract, blueberry extract, 

green tea extract, citrus bioflavonoids, copper 

gluconate, manganese sulphate, pyridoxine 

hydrochloride, riboflavin, thiamine hydrochloride, 

D-biotin, cyanocobalamin. 


