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CHRÁŇTE BUNKU ZA 
BUNKOU.1,2,3

Predstavuje:

LR Health & Beauty Systems, s.r.o. · 023 54 Turzovka

Spoločnosť LR Health & Beauty Systems si vyhradzuje právo na zmeny v produktoch 
prostredníctvom technických a kvalitatívnych vylepšení a tiež v prípade akýchkoľvek 

tlačových chýb.

CHRÁŇTE HO BUNKU 
ZA BUNKOU.1,2,3

1  Vitamín E, obsiahnutý vCell Essence Food, 
prispieva kochrane buniek pred oxidačným 
stresom.

2  Riboflavín (vitamín B2), obsiahnutý vCell 
Essence Energy, prispieva kochrane 
buniek pred oxidačným stresom.

3  Zinok, obsiahnutý vCell Essence 
Regeneration, prispieva kochrane buniek 
pred oxidačným stresom.

CELL
VAŠE TELO.
VAŠE ZDRAVIE.

VAŠE TELO.
VAŠE ZDRAVIE.

LR produkty sú predávané prostredníctvom LR partnerov.



LR LIFETAKT

81203

ZÁKLAD VÁŠHO ZDRAVIA KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PRE 
VAŠE BUNKYBunka je stavebným kameňom života – je 

najmenšou časticou všetkých živých bytostí 
vrátane ľudí. Naše telo sa skladá z biliónov 
buniek. Každú sekundu sa vytvorí niekoľko 
miliónov nových buniek – a každá znich je 
malým zázrakom.

ZDRAVIE ZAČÍNA V BUNKE
Naše bunky sú základom pre zdravie, 
výkonnosť a dobrú pohodu. Každá znich 
vtele plní početné, životne dôležité úlohy a 
tak prispieva ktomu, aby veľký celok – zázrak 
menom človek – perfektne fungoval. Čím sú 
naše bunky „viac fit“, tým lepšie funguje náš 
celkový imunitný systém a o to viac je fit aj 
naše telo a je tým pádom výkonnejšie.

Na naše bunky vdnešnej dobe mimoriadne 
negatívne pôsobí:

Doplnky stravy nenahrádzajú pestrú a vyváženú 
stravu a zdravý životný štýl.
1  Vitamín C prispieva k normálnemu 
energetickému metabolizmu. Vitamín E 
pomáha chrániť bunky pred oxidačným 
stresom. Vitamín C prispieva k normálnej 
funkcii imunitného systému.

2  Vitamíny B12, B6, riboflavín, niacín a kyselina 
pantothenová prispievajú k normálnemu 
energetickému metabolizmu a k zníženiu miery 
únavy a vyčerpania.

3  Zinok, kyselina listová, vitamín D, železo a 
horčík sú dôležité pri delení buniek. Vápnik je 
dôležitý pri delení a špecializácii buniek. Zinok 
prispieva k normálnej syntéze DNA.

Základ zdravia buniek1 Podpora bunkovej 
energie2

Podpora bunkovej 
regenerácie3

BUNKA –

stres

nezdravá strava

nedostatok pohybu

vplyvy prostredia

LR LIFETAKT CELL ESSENCE

CELL ESSENCE SÉRIA

Pre optimálne bunkové procesy 
LR kombinuje vysokokvalitné 
živiny s vedecky preukázanými 
účinkami a starostlivo vybranými 
superpotravinami.
Výsledok:
LR LIFETAKT Cell Essence s 
Cell Boost Formula

Ušetrite
10 %

za Sériu

RÁNO

OBED

VEČER

OBED

VEČERRÁNO
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LR LIFETAKT

Jednoducho rozpusťte 2 
odmerky prášku v 100 ml vody.

1Vitamín C prispieva k normálnemu energetickému metabolizmu. Vitamín E pomáha chrániť bunky pred oxidačným stresom. Vitamín C prispieva k normálnej funkcii imunitného systému.
2Vitamín E pomáha chrániť bunky pred oxidačným stresom.

Bez zdravých buniek by vnašom tele nič nefungovalo - tvorí základ pre správne fungovanie všetkých 
procesov v našom tele a pre to, aby ste sa cítili fit a vitálni. Aby sme ich udržali zdravé a chránili ich pred 
oxidačným stresom, je mimoriadne dôležité našim bunkám dodávať správne živiny.

LR LIFETAKT CELL ESSENCE FOOD tvorí základ Vášho bunkového zdravia, tým, že bunkám 
dodáva dôležité základné živiny a chráni ich pred oxidačným stresom. 1,2

Stým najlepším z vedy a prírody.

ZÁKLAD ZDRAVIA BUNIEK 1,2

*  Vzťahuje sa k 
pripravenému produktu

RÁNO

Vitamíny:
C, E & A 

Minerálne látky:
Selén, železo, vápník, zinok 

a horčík

Enzýmy:
Amylza, laktáza, proteáza, 

lipáza a celuláza

Moringa

Acerola

Vysokokvalitné 
výťažky z ovocia a 

zeleniny

VEGÁNSKE S NÍZKYM 
OBSAHOM CUKRU*

BEZ LAKTÓZY BEZ LEPKU 

Odporúčané dávkovanie:

CELL ESSENCE 
FOOD
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LR LIFETAKT

Výroba energie je jedným z najdôležitejších úloh našich buniek - energia je totiž jednou zo základných 
požiadaviek na správne fungovanie nášho tela. Aby naše telo dokázalo produkovať potrebnú energiu, 
potrebuje vyváženú zmes živín, ktoré sa v bunkách premieňajú na energiu.

LR LIFETAKT CELL ESSENCE ENERGY podporuje produkciu a premenu energie vo Vašich 
bunkách1.

So silou prírodných superpotravín a prísad s vedecky preukázanou účinnosťou.

PODPORUJE VAŠU BUNKOVÚ ENERGIU1

1Vitamíny B12, B6, riboflavín, niacín a kyselina pantothenová prispievajú k normálnemu energetickému metabolizmu a k zníženiu miery únavy a vyčerpania.
VEGÁNSKE BEZ CUKRU* BEZ LAKTÓZY BEZ LEPKU 

 

CELL ESSENCE 
ENERGY

*  Vzťahuje sa k 
pripravenému produktu

Jednoducho rozpusťte 
odmerku prášku v 100 ml 
vody.

NA OBED
Odporúčané dávkovanie:

Vitamíny:
B-komplex, vitamín C 

Minerálne látky:
Chróm, zinok, vápnik, 
železo, meď, horčík, 

mangán, jód

Ribóza

Spirulina

Chlorella

Guarana
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LR LIFETAKT
Vďaka deleniu našich buniek sa naše telo neustále obnovuje a zostáva vitálne a výkonné. 
Tento proces zaisťuje optimálnu regeneráciu.

LR LIFETAKT CELL ESSENCE REGENERATION podporuje prirodzenú regeneráciu a 
delenie Vašich buniek1,2 a taktiež reprodukciu Vašej genetickej informácie - DNA.1 

Kombinácia prísad s vedecky preukázanou účinnosťou a starostlivo vybranými 
superpotravinami.

PODPORUJE VAŠU BUNKOVÚ 
REGENERÁCIU1

Vitamíny:
Kyselina listová, vitamín D

Minerálne látky:
Vápnik, železo, meď, chróm, 

horčík, zinok a selén

Kurkuma

1 Zinok, kyselina listová, vitamín D, železo a horčík sú dôležité pri delení buniek. Vápnik je dôležitý pri delení a špecializácii buniek. Zinok prispieva k normálnej syntéze DNA.
2 Zinok, vitamín D, železo a horčík sú dôležité pri delení buniek.VEGÁNSKE BEZ CUKRU* BEZ LAKTÓZY BEZ LEPKU*  Vzťahuje sa k 

pripravenému produktu

Jednoducho rozpusťte 1,5 
odmerky prášku v 100 ml 
vody.

VEČER
Odporúčané dávkovanie:

CELL ESSENCE 
REGENERATION



Guarana je popínavá rastlina, ktorá je pôvodom z 
Amazónie. Známa je predovšetkým pre svoj vysoký 
obsah kofeínu. Extrakt zo semien guarany môže 
obsahovať až 4-krát viac kofeínu než konvenčné 
kávové zrná.4

Kurkuma je už dlho nevyhnutnou súčasťou ázijskej 
kuchyne a ajurvédskej tradície - a to z dobrého 
dôvodu. Látka kurkumín obsiahnutá v kurkume, ktorá 
hľuze prepožičiava charakteristickú žltú farbu, má 
podľa všetkého ďalekosiahle pozitívne účinky.

Okrem kurkumínu obsahuje kurkuma cenné éterické 
oleje, vitamíny a minerály.

Riasy boli, pred asi 3,5 miliardami rokov, prvými 
živými rastlinami, ktoré produkovali kyslík. Každá 
druhá molekula kyslíka, ktorú potrebujeme kdýchaniu, 
pochádza z týchto fotosyntetických elektrární. Riasy 
premieňajú energiu získanú zo slnečného žiarenia na 
kyslík. Sú hlavnými dodávateľmi kyslíka na Zemi.

Riasy ako chlorella a spirulina tiež obsahujú mnoho 
cenných živín, ako sú bielkoviny a vláknina.

Moringa je rastlina, ktorá je už dlho cenená pre svoje 
rozmanité pozitívne vlastnosti, najmä v trópoch a 
subtrópoch. Je považovaná za skutočnú živinovú 
bombu - hovorí sa, že obsahuje:

7-krát viac vitamínu C než pomaranče,
10-krát viac vitamínu A než mrkva,
17-krát viac vápnika než mlieko,
9-krát viac bielkovín než jogurt,
15-krát viac draslíka než banány
a 25-krát viac železa než špenát.1

Čerešňa acerola je známa najmä vďaka extrémne 
vysokému obsahu vitamínu C – ktorý je 50 až 100-krát 
vyšší než napríklad vpomarančoch. 2

Žiadna známa rastlina neobsahuje viac vitamínu C než 
čerešňa acerola. 3

1  Gopalakrishnan, L.; Doriya, K.; Kumar, D.S. (2016): Moringa 
oleifera: A review on nutritive importance and its medicinal 
application

2  Prakash, A.; Baskaran, R. (2018): Acerola, an Untapped 
Functional Superfruit: A Review on Latest Frontiers

3  Clein, N. W. (o.J.): Acerola juice—The richest known source of 
Vitamin C: A clinical study in infants

4  Moustakas, D. et al (2015): Guarana Provides Additional 
Stimulation over Caffeine Alone in the Planarian Model

MORINGA

ACEROLA

SPIRULINA A CHLORELLA

KURKUMA

GUARANA

VÝŽIVOVÝ BOOSTER

VITAMÍNOVÁ BOMBA

ŠPECIALISTI NA KYSLÍK

KOFEÍNOVÝ BOOSTER

ESO Z ÁZIE


