
POKRAČUJME 

V PŘÍBĚHU

O ÚSPĚCHU!



2

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ UVEDENÍ 

PRODUKTU V HISTORII LR

PŘES 6 MIL. PRODANÝCH AMPULÍ

VÍTĚZ CENY BRAND 

AWARDS V NĚMECKU



VŠE, CO MUŽ POTŘEBUJE, 

V 1 AMPULI:



AKTIVUJTE

svou energii a podpořte 

výměnu energie za více síly 

během dne.1,2 

1 Thiamin, vitamin B6, vitamin B12 a hořčík přispívají k normálnímu 

energetickému metabolismu. 

2 Thiamin, vitamín B6, vitamín B12 a hořčík přispívají k normálnímu 

metabolismu poskytujícímu energii.

ČISTÁ 

ENERGIE

ZDRAVÁ

PLEŤ

HUSTÉ

VLASY

ATRAKTIVNÍ 

SVALY

SILNÁ 

POTENCE



POSILTE 

strukturu pokožky 

hodnotnými látkami jako 

biotin, zinek a měď a 

zabraňte tak vzniku vrásek.3

3 Riboflavin, vitamin A, niacin, biotin a zinek přispívají k udržení normálního 

stavu pokožky. Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální 

funkci kůže.

ČISTÁ 

ENERGIE

ZDRAVÁ

PLEŤ

HUSTÉ

VLASY

ATRAKTIVNÍ 

SVALY

SILNÁ 

POTENCE



PODPOŘTE 

vlasové kořínky zevnitř. 

Struktura vašich vlasů je 

vyživena pro větší lesk a 

plnost.4

4 Biotin a zinek přispívají k udržení normálního stavu vlasů. Vitamin E, vitamin 

C, selen a zinek přispívají k ochraně buněk před oxidačním stresem. Měď 

přispívá k normální pigmentaci vlasů.

ČISTÁ 

ENERGIE

ZDRAVÁ

PLEŤ

HUSTÉ

VLASY

ATRAKTIVNÍ 

SVALY

SILNÁ 

POTENCE



PODPOŘTE

tvorbu proteinu a formování 

svalů.1,5

1 Thiamin, vitamín B6, vitamín B12 a hořčík přispívají k normálnímu 

metabolismu poskytujícímu energii. 

5 Hořčík přispívá k normální činnosti svalů. Vitamin D přispívá k udržení 

normální činnosti svalů. Zinek přispívá k normální syntéze bílkovin.

. 

ČISTÁ 

ENERGIE

ZDRAVÁ

PLEŤ

HUSTÉ

VLASY

ATRAKTIVNÍ 

SVALY

SILNÁ 

POTENCE



PODPOŘTE

přirozenou tvorbu 

testosteronu a pozitivně 

ovlivněte svou mužnost.6

6 Zinek přispívá k udržení normální hladiny testosteronu v krvi. Selen přispívá 

k normální spermatogenezi. Zinek přispívá k normální plodnosti a reprodukci.

ČISTÁ 

ENERGIE

ZDRAVÁ

PLEŤ

HUSTÉ

VLASY

SILNÁ 

POTENCE

ATRAKTIVNÍ 

SVALY



SILNÝ VÝKON DÍKY 
INOVOVANÉMU 
DVOJITÉMU 
KOMPLEXU
Hluboko působící dvojitý komplex LR LIFETAKT 5in1 

Men´s Shot obsahuje vše, co muž potřebuje: Získání 

účinných látek z vědy a přírody

KOMPLEX

Preventivní

KOMPLEX

Aktivní

Chrání a působí preventivně prostřednictvím účinné 

kombinace přírodních ingrediencí: 

▪ Extrakt z černého pepře

▪ Kofein ze zeleného čaje

▪ Černý rybíz

▪ Červený pomeranč

Aktivuje pět stavebních procesů čisté mužskosti v těle 

pomocí inovativních účinných látek Mi

▪ Aktivní specialisté, jako je kolagen a L-Argine

▪ 5 účinných minerálních bossertů, jako je zinek, 

měď, hořčík, mangan a selen

▪ 10 koncentrovaných vitamínů



FußzeileA shot of masculinity a day for 

long-term visible success

1 Thiamin, vitamín B6, vitamín B12 a hořčík přispívají k normálnímu metabolismu poskytujícímu energii. 

5   Hořčík přispívá k normální činnosti svalů. Vitamin D přispívá k udržení normální činnosti svalů. Zinek 

přispívá k normální syntéze bílkovin.

Je podporována přirozená tvorba testosteronu a pozitivně ovlivňuje sexuální funkce.

Unikátní složení vybraných ingrediencí z přírody:

• Černý pepř 

• Kofein ze zeleného čaje 

• Černý rybíz 

• Červený pomeranč

Perfektní kombinace vysoce koncentrovaných, dobře

známých a vědecky ověřených přísad:

• Kolagen a L-arginin 

• Minerální směs zinku, mědi, hořčíku, vápníku, 

selenu a manganu

• 10 vitamínů

KOMPLEX PKOMPLEX A preventivníaktivní

Podporuje metabolismus a mobilizuje 

energetické rezervy pro větší sílu 

během dne.1,2

Cenné živiny posilují strukturu pokožky 

a zabraňují tvorbě vrásek.3

Účinné látky začínají zevnitř u kořínků 

vlasů a podporují je. Vaše struktura 

vlasů je vyživována pro větší lesk a 

plnost.4

Je  podporována tvorba bílkovin a je

podporována tvorba svalů.1,5

Je podporována přirozená tvorba

testosteronu a pozitivně ovlivněny

sexuální funkce.6

3   Riboflavin, vitamin A, niacin, biotin a zinek přispívají k udržení normálního stavu pokožky. Vitamin C přispívá 

k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci kůže.

1 Thiamin, vitamin B6, vitamin B12 a hořčík přispívají k normálnímu energetickému metabolismu. 

Thiamin, vitamín B6, vitamín B12 a hořčík přispívají k normálnímu metabolismu poskytujícímu energii.

4 Biotin a zinek přispívají k udržení normálního stavu vlasů. Vitamin E, vitamin C, selen a zinek přispívají k 

ochraně buněk před oxidačním stresem. Měď přispívá k normální pigmentaci vlasů.

ČISTÁ 

ENERGIE1
ZDRAVÁ 

PLEŤ2

HUSTÉ 

VLASY3
ATRAKTIVNÍ 

SVALY4
SILNÁ 

POTENCE5



LR vyvinula další skvělý produkt pro muže 

LR LIFETAKT 5in1 Men´s Shot. 

Mužský metabolismus má oproti ženskému 

některé zvláštní rysy. Z tohoto důvodu kombinuje 

5in1 Men´s Shot koordinované ingredience z 

vědy a přírody, které jsou zaměřeny na potřeby 

mužů. 

Praktické a nekomplikované řešení, které lze 

dlouhodobě snadno integrovat do každodenního 

života.

DR. SVEN WERCHAN
NUTRIČNÍ SPECIALISTA



5IN1 MEN'S SHOT JE
EFEKTIVNÍ, ZDRAVÝ A PŘÍRODNÍ

Bez cukru Bez laktózy Bez umělých barviv Bez lepku



DENNÍ DÁVKA „MUŽNOSTI“
NA CESTY

Stačí 1 ampulka denně

Není potřeba jej chladit

Praktické měsíční balení

MAXIMÁLNĚ PRAKTICKÉ



Vyrobeno v Německu Vyrobeno v Německu

1Tiamin, vitamin B6, vitamin B12 a hořčík přispívají k normální výměně energie. 2Tiamin, vitamin B6, vitamin B12 a hořčík 

přispívají k normálnímu energetickému výdejnímu metabolismu. 3 Riboflavin, vitamin A, niacin, biotin a zinek přispívají k 

udržení normální pokožky. Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci pokožky. 4 Biotin a zinek 

přispívají k udržení normálních vlasů. Vitamin E, vitamin C, selen a zinek přispívají k ochraně buněk před oxidačním stresem.

Měď přispívá k normální pigmentaci vlasů. 5 Hořčík přispívá k normální funkci svalů. Vitamin D přispívá k udržení normální 

funkce svalů. Zinek přispívá k normální syntéze proteinů. 6 Zinek přispívá k udržování normálních hladin testosteronu v krvi.

Selen přispívá k normální spermatogenezi. Zinek přispívá k normální plodnosti a reprodukci.

1 Proksch a kol., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27: 113-119. 2 Biotin a zinek pomáhají udržovat normální pokožku a vlasy. Zinek 

přispívá k udržování normálních nehtů. Měď přispívá k udržování normální pojivové tkáně.

0,75 litru předem rozdělené na 30 dávek. 

Není nutné žádné chlazení. Bez míchání.

5v1: čistá energie1,2, plné vlasy4, zdravá 

pleť3, atraktivní svaly1,5 & silná potence6

Bez lepku, bez laktózy, bez umělých barviv

Přizpůsobeno potřebám mužů: 2 500 mg 

kolagenových peptidů a 3 aminokyseliny: L-

arginin, L-cystein, L-prolin

Vysoce koncentrovaný vitamin C, E, D3, 

thiamin, riboflavin, niacin, B6, biotin, B12, 

které pokrývají 100% doporučené denní 

potřeby a vitamín a = 10 vitamínů celkem

Preventivně chrání před hlavními příčinami 

stárnutí přírodními extrakty

0,75 litru předem rozdělené do 30 dávek. 

Není nutné chlazení. Bez míchání.

5v1: méně vrásek, zdravá pokožka, pevná 

pojivová tkáň, silné vlasy & a silné nehty 1,2

Bez laktózy, bez lepku

Přizpůsobeno potřebám žen: 2 500 mg 

kolagenových peptidů a 50 mg kyseliny 

hyaluronové

Vysoce koncentrovaný vitamin C, E, thiamin, 

riboflavin, niacin, B6, biotin, B12, které 

pokrývají 100% doporučené denní potřeby & 

vitamín A = 9 vitaminů celkem

Preventivně chrání před hlavními příčinami 

stárnutí přírodními extrakty





ŠIROKÁ ŠKÁLA PODPORY 
PRO VAŠE PODNIKÁNÍ

Video

Nejlepší cena v atraktivních setech

Prodejní leták - perfektní 

nástroj pro odběr vzorků

Prodejní prezentace



PRODEJNÍ LETÁK

• Všechny informace o 5in1 Men´s Shot, 

dokonalý nástroj pro odběr vzorků 

• stačí přidat 5in1 Men´s Shot k letáku, 

distribuovat a inspirovat!




