VELKOMMEN

LR ZEITGARD!
STARTEN PÅ EN
NY EPOKE INNEN
SKJØNNHETSPLEIE!

GRATULERER

MED DIN NYE ZEITGARD PRO!

Med Zeitgard Pro Cosmetic Device har du gjort det perfekte valget for din daglige skjønnhetspleie. Med fire
forskjellige tilbehør tilbyr enheten deg fire mulige bruksområder for din individuelle pleierutine: Poredyp ansiktsrens,
intensiv peeling, anti-age booster eller oppstramming av huden.
Velg den basispleien som passer din alder og hudbehov – dine ESSENTIALS. Suppler med dine spesialprodukter, til
daglig bruk avhengig av dine individuelle hudbehov. I oversikten på side 10 og 11 kan du raskt finne dine personlige
pleiefavoritter. Nyt din nye daglige skjønnhetsbehandling i ditt eget hjem!

VI ØNSKER DEG LYKKE
TIL PÅ VEIEN TIL TIDLØS
VAKKER HUD!

INNHOLD
Side 04

ANSIKTSRENS
FACE CLEANSING TOOL

Side 05

ANSIKTSRENS
FACE PEELING TOOL

Side 06

ANSIKTSPLEIE FACE
SMOOTHING TOOL

Side 07

NYTT VIRKESTOFFTRANSPORT-SYSTEM

Side 08

KROPPSPLEIE BODY
SKINCARE TOOL

Side 09

KROPPSPLEIE
BODY CREAM

Side 10

PLEIERUTINE
ESSENTIALS

Side 11

EKSTRA PLEIE
SPECIALS

*Kosmetisk enhet for hjemmebruk med utskiftbart tilbehør, patentanmeldt i Tyskland:
Patent nr.: 10 2022 200 747.6
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ESSENTIALS: ANSIKTSRENS

Bytt børstehode
hver 3. måned!

POREDYP
REN HUD
Huden regenereres intensivt i løpet av natten – den
skiller ut talg og nye celler erstatter døde celler.
Derfor bør også ansiktshuden rengjøres grundig om
morgenen.
STEP 1: Fukt ansiktet med vann før du påfører
rensekremen på huden. Slå på enheten
og rens forsiktig venstre og høyre side av
ansiktet og deretter pannen (T-sonen) –
i ca. 20 sekunder på hvert område.
STEP 2: Etter rensing, klargjør ansiktshuden
med Face Toner for videre pleie.

2 X PER DAG
Face Cleansing Tool overbeviser med et unikt
hygienekonsept. De myke børstefilamentene til
rensebørsten er tilsatt antibakteriell Microsilver
BG™*.

Cleansing Cream renser
ansiktshuden skånsomt men
grundig i kombinasjon med
Face Cleansing Tool. Den
delikate rensekremen med
Harungana-ekstrakt støtter
hudens regenerering og
forbedrer hudbildet. Resultat:
En revitalisert, lett mattet teint.
28000

*Takket være den antibakterielle effekten til LR-ingrediensen MICROSILVER BG™, forblir de enkelte børstefilamentene hygieniske i opptil 3 måneder.
MICROSILVER BG™ består av rent sølvpulver med en svært porøs molekylstruktur. MICROSILVER BG™ regulerer dannelsen av nye bakterier på en
vedvarende måte.

ANSIKTSRENS
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2 X PER UKE

INTENSIV
PEELING
Huden din fornyer seg omtrent hver 28. dag!
De døde hudcellene får huden til å se blek og
sliten ut. Bruk derfor peelingenheten to ganger
i uken, som et alternativ til rensebørsten, for å
fjerne gamle hudceller og få huden til å stråle!
STEP 1: Påfør rensekrem på fuktig ansiktshud,
skyll av med vann, men ikke tørk ansiktet.
STEP 2: Slå på enheten og skyv metallspatelen
forsiktig over den godt fuktede ansiktshuden
i en vinkel på 45° i maksimalt 3 min. Arbeid
alltid fra innsiden og ut og nedenfra og opp.

Face Peeling Tool med innovativ ultralyd teknologi muliggjør
en presis fjerning av døde hudceller, urenheter og overflødig
talg fra porer og hårsekker. Huden ser da synlig glattere,
friskere og yngre ut.

Face Toner klargjør og
beroliger huden etter bruk
av rensebørsten eller
kavitasjonspeelingen. Styrker
hudens naturlige beskyttende
funksjon med sink PCA,
allantoin og panthenol og har
en oppkvikkende effekt takket
være Harungana-ekstrakt.
28001

EKSTRA PLEIE AV HUDEN
For et optimalt resultat kan du også anvende Face Toner før
bruk av Face Peeling Tool. Det er viktig at ansiktshuden alltid
er godt fuktet. Ikke glem å påføre ansiktsvannet på nytt etter
peelingen!
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ESSENTIALS: ANSIKTSPLEIE

TIDLØS VAKKER
STRÅLENDE HUD

ET FRISKT KICK

Vakker hud er ikke et bare et spørsmål om alder, men om
riktig pleie. Face Smoothing Tool gir ansiktshuden betydelig
mer spenst og elastisitet. Den lar de aktive ingrediensene i
pleieproduktene trenge dypere inn i huden, og reduserer
synlig rynker.
STEP 1: Rengjør ansiktshuden med Face Cleansing Tool
eller Face Peeling Tool.
STEP 2: Påfør et av de kompatible pleieproduktene til
LR ZEITGARD. Fordel små kremdotter på huden
i ansiktet og masser inn med Face Smoothing Tool.
Behandle hver del av ansiktet i 30 sekunder. Bruk
sirkulære bevegelser fra innsiden og utover og
nedenfra og opp.

FOR ØYEOMRÅDET:
ØYEKREM OG MASKE I ETT
Bruk øyekremen som maske 2-3
ganger i uken – det gjør underverker!
28319 / 28194

VIRKESTOFF-TRANSPORT-SYSTEM

SAMSPILLET MELLOM
ULTRALYD OG LR ZEITGARD PLEIE

VIRKESTOFFTRANSPORTSYSTEM

Samtidig med lanseringen av Zeitgard Pro Cosmetic Device,
har vi beriket formulaen til utvalgte pleieprodukter med et innovativt
Virkestoff-Transport-System. Dette systemet fungerer som en anti-age
booster. Sammen med Face Smoothing Tool økes den kosmetiske
effekten av de verdifulle innholdsstoffene mange ganger. Ved å de
først transportere til hudcellen og deretter direkte inn i cellen frigjøres
virkestoffene inne i cellen og utfolder sin fulle kraft der. På denne måten
er det mulig å nå kilden til hudens aldring og bremse den gjennom
målrettet næringstilførsel.

MER INFORMASJON OM
ANSIKTSPLEIEPRODUKTENE
PÅ SIDE 10

28193

28317
Innkapslet virkestoff fester
seg til cellen

1: Uten bruk av en
ultralydenhet forblir
konvensjonelle
pleiestoffer på hudens
overflate

2: Ved bruk av
ultralydenheten
trenger virkestoffene
inn i de dypere
hudlagene.

Virkestoff uten VirkestoffTransport-System
irkesoff med VirkestoffTransport-System inne
i cellen

3: Ved bruk av ultralydenheten
pluss LR ZEITGARD
pleieprodukter trenger
virkestoffene enda dypere
inn og når cellen målrettet.

Innkapslet virkestoff trenger
inn i cellen

Frigjøring av virkestoffet
i cellen

28449
2 X PER DAG
SAMMEN MED
FACE
SMOOTHING
TOOL
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ESSENTIALS: KROPPSPLEIE

EFFEKTIV STØTTE
FOR EN FASTERE HUD
Ønsker du fastere hud på mage og lår? Løsningen er
Zeitgard Pro! Ultralydmassasje med Body Skincare
Tool sammen med aktiverende Body Cream gir et fastere
og jevnere hudbilde. Daglig bruk bidrar til fastere bindevev
og kan redusere cellulitter.

Fettet i hudcellene danner en
ujevn overflate og får huden
vår til å se "bulkete" ut.

STEP 1: Påfør Body Cream 1-2 ganger om dagen.
STEP 2: Kremen masseres inn ved hjelp av Body Skincare
Tool på de enkelte delene av kroppen i ca 2 minutter
etter hverandre. Før enheten forsiktig i sirkulære
bevegelser i retning av lymfeknutene: På bena i
retning lysken, på magen i retning lysken, på baken
i retning baksiden av kneet, på armene i retning
armhulene.

Ved bruk av ultralydbehandling
blir fettet i hudcellene flytende.

Etter ca. 2 minutter er fettet i
hudcellene i det behandlede
området fullstendig flytende og er
klart til å formes til en jevn, glatt
overflate. Resultat: Huden virker
jevnere og fastere.

KROPPSPLEIE
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DAGLIG:
Bruk Body Skincare Tool etter
din daglige dusj. Dette er ren
egenpleie!

Body Cream gjenoppbygger
hudens naturlige kollagenstruktur,
tilfører fuktighet og binder den i
huden. Panthenol og vitamin E
styrker hudens barrierefunksjon,
hyaluronsyre og glatter den synlig
ut. Huden får mer elastisitet og
spenst og føles silkemyk og glatt.
28002

Virkestoff-Transport-System:
Innkapslet virkestoff styrker huden
og gjør den smidigere

OVERSIKT: ESSENTIALS FOR DIN DAGLIGE SKJØNNHETSPLEIE
I kombinasjon med de fire enhetene til Zeitgard Pro Cosmetic Device, gir ESSENTIALS deg svært effektiv pleie for ansikt og kropp.
Velg de riktige produktene for din alder og hudbehov ut fra denne oversikten og nyt en helt ny hudfølelse!

ANSIKTSRENS

2x
per dag

2x
per uke

Kvinner
opp til 40

Kvinner
over 40

Menn
fra 25

ANSIKTSPLEIE

KROPPSPLEIE

2x
per dag

2x
per dag

Day Cream

Night Cream

Eye Cream

Day Cream

Night Cream

Eye Cream

All-In-One
Cream
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DINE SPECIALS FOR EKSTRA PLEIE

HVORDAN BRUKER DU DINE SPECIALS?

Trenger du produkter som er utviklet for spesielle pleiebehov?
Begynn med å bruke ESSENTIALS pleieprodukter og fortsett
deretter med SPECIALS produkter som er tilpasset dine
hudbehov.

Tørr og matt hud?

Velg et spesialprodukt for dine nåværende hudbehov
og påfør den direkte under din vanlige pleie etter
rensing. Deretter jobber du begge produktene
inn i huden samtidig med Face Smoothing Tool.
Kun Sleeping Mask anvendes alene over natten.

Aktiv beskyttelse mot
digital aldring

Umiddelbar
hudperfeksjon

Pleie og regenerering
om natten

Beauty Diamonds Radiant
Youth Oil nærer og regenererer
huden med vitamin A, E og F.
Beskytter mot fuktighetstap
med verdifulle oljer: Arganolje,
avokadoolje, jojobaolje,
macadamianøtteolje, mandelolje, druekjerneolje. Let it glow!

Bruker du mobiltelefon,
nettbrett eller laptop hver dag?
Blue Light Defender beskytter
mot aldring av huden og
hudirritasjoner forårsaket av
blått lys. Med Spirulinaekstrakt
og Blå Lotusekstrakt. For en
ungdommelig, strålende hud.

Vil du at huden din skal se
perfekt og jevn ut? Serox
Instant Result Serum med
Ameliox® og Polylift®
reduserer rynkedybden.
Avspennende og fuktighetsgivende effekter forbedrer
synlig hudbildet.

Sleeping Mask pleier og
regenererer huden over natten.
Med jojobaolje for optimal
fuktighetstilførsel og Ultra
Fylling Speres anti-age effekt.
Med shizandra bær for hudens
regenerering. Huden føles frisk
og myk neste morgen.

28314

71060

28251

71011

DET FINNES
FLERE
SPECIALS!

Du finner mer informasjon
i LR COLLECTION og
på vår hjemmeside:
LRworld.com. Kontakt
gjerne din LR partner for
flere opplysninger om alle
produktene.

DITT BEAUTY-STUDIO HJEMME

Anbefalt av
eksperter

Profesjonell
institutt kosmetikk

Høyffektive
pleieformler

Levert av:

Salg av LR-produkter skjer via LR-partnere.

LR Health & Beauty Systems AS · 3511 Hønefoss
LR Health & Beauty Systems forbeholder seg retten til produktendringer ved tekniske eller
kvalitetsmessige forbedringer. Det tas forbehold om feilinformasjoner pga. trykkfeil.

96665-013

Innovativ,
høyteknologisk

NO

