
Twój partner dla 
rozwoju Twojej kariery

PREZENTACJA FIRMY LR

UPGRADE
YOUR LIFE



MADE IN GERMANY
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JESTEŚMY  
TWOIM SILNYM 
PARTNEREM

•  Jedno z największych przedsiębiorstw marketingu 

bezpośredniego w Europie

• Ponad 35 lat sukcesów na rynku

• 1200 pracowników

• Produkty Made in Germany

• Sukces w biznesie w 29 krajach
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DZIAŁAMY W 
PRZYSZŁOŚCIOWYCH 
BRANŻACH

PIELĘGNACJA CIAŁA URODA ZDROWIE & ODŻYWIANIE





PRODUKT LR PRODUKTY DOSTĘPNE 
NA RYNKU

Woda perfumowana 12,0 - 25,0 % 8,0 - 15,0 %

Perfumowany żel pod prysznic 2,5 - 4,0 % 0,5 - 2,5 %

Perfumowane mleczko do ciała 2,0 - 3,0 % 0,2 - 2,0 %

STĘŻENIE OLEJKÓW ZAPACHOWYCH
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ZAPACHY 
GWIAZD

Nasze zapachy 
były wielokrotnie 

nominowane do 
nagrody Duftstars 

Awards  
(m.in. Bruce Willis)

ZNANI AMBASADORZY MARKI

• Doświadczenie w branży perfumeryjnej od 1985 roku

• Tolerancja skórna przebadana dermatologicznie

• Współpraca z wiodącymi producentami zapachów

•  Wysoka zawartość olejków zapachowych o wysokiej 

trwałości przewyższającej średnią rynkową

• Indywidualne kompozycje sygnowane przez gwiazdy



1,5 MLN
zapachów LR jest 
kupowanych na 

świecie w ciągu roku  

ZAPACHY 

SYGNOWANE 

PRZEZ GWIAZDY
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PROMIENNA 
CERA W CIĄGU 
MINUTY

*  Badanie naukowe przeprowadzone przez renomowany instytut Dermatest GmbH, 2015

• Profesjonalne oczyszczanie skóry

• Natychmiastowe, widoczne rezultaty

• Działanie potwierdzone dermatologicznie*

• Antybakteryjny efekt dzięki technologii Microsilver

• Aż do 10 x skuteczniejsze oczyszczanie*

ŁAGODNE I SKUTECZNE OCZYSZCZANIE



Powierzchowne oczyszczanie przy 
pomocy płatka kosmetycznego

Szczoteczka ZEITGARD głęboko 
oczyszcza pory skórne

10 x
skuteczniejszy

niż zwykłe oczyszczanie
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90%
wszystkich uczestników 

ankiety LR na temat 
urody wyraziło pogląd, że 

naturalne składniki 
i potwierdzone naukowo 

działanie są ważne*

*Źródło: 
Ankieta LR na temat urody, 2016

NATURALNIE PIĘKNA  
I ZDROWA SKÓRA

• Wyjątkowo wysoka zawartość aloesu

• Unikalne produkty z pielęgnacyjnymi bioekstraktami

•  Restrykcyjne kryteria uprawy aloesu na Wyżynie 

Meksykańskiej

•  28 produktów LR ALOE VIA zgłoszonych do 

opatentowania dzięki wyjątkowej kompozycji substancji czynnych

PIELĘGNACJA ZAINSPIROWANA NATURĄ

Produkty kosmetyczne 
i suplementy nie są testowane 
na zwierzętach 



Marzena Rogalska - ambasadorka marki
*Źródło: 
Ankieta LR na temat urody, 2016
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Uprawa aloesu 
na Wyżynie 

Meksykańskiej

MEKSYK

AHLEN

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 
DLA TWOJEGO ZDROWIA

Produkty kosmetyczne 
i suplementy nie są testowane 
na zwierzętach 

•  Aloesowe żele do picia z zawartością aloesu sięgającą aż do 98%

•  Aloes zawiera wyjątkowe, wszechstronne połączenie 

polisacharydów, witamin, enzymów i aminokwasów 

•  Wysokiej jakości suplementy diety dopasowane do każdej sytuacji życiowej

•  Potwierdzona jakość dzięki regularnym kontrolom niezależnych ośrodków, 

takich jak SGS INSTITUT FRESENIUS



Blisko

120 tysięcy
butelek żelu Aloe Vera Sivera 

sprzedanych w Polsce  
w 2020 roku
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JESTEŚMY EKSPERTAMI 
W DZIEDZINIE ALOESU

POTWIERDZONA 

JAKOŚĆ

Produkty kosmetyczne 
i suplementy nie są testowane 
na zwierzętach

• Produkty do użytku wewnętrznego i zewnętrznego

• Najnowocześniejszy zakład produkcyjny Aloe Vera w Europie

• Produkcja według standardów produkcji żywności

• Kontrola jakości we własnym laboratorium

• Kontrola przeprowadzana przez niezależne instytuty

JAKOŚĆ MADE IN GERMANY
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ZARABIAJ NA KAŻDEJ 
REKOMENDACJI

Cena zakupu 199,30 zł

Cena zakupu 627,90 zł

Cena zakupu 125,00 zł

Cena zakupu 245,70 zł

Cena sprzedaży 279,00 zł

Cena sprzedaży 879,00 zł

Cena sprzedaży 175,00 zł

Cena sprzedaży 344,00 zł

Zysk 79,70 zł

Zysk 251,10 zł

Zysk 50,00 zł

Zysk 98,30 zł

ALOE  
VERA 

DRINKING  

GEL HONEY

TRÓJPAK 

TABELA BONUSOWA LR

Bonus 21%  12.000 p.  ~24.000 zł

Bonus 16%  8.000 p.  ~16.000 zł

Bonus 14%  4.000 p.  ~8.000 zł

Bonus 11%  2.000 p.  ~ 4.000 zł

Bonus 9%  1.000 p.  ~2.000 zł

Bonus 6%  500 p.  ~1.000 zł

Bonus 3%  250 p.  ~500 zł

ZAMÓWIENIA W DANYM MIESIĄCU:

Cena dla Partnera LR (ok. 40% marży) = 2000 zł

Sprzedaż klientowi w cenie katalogowej = 2800 zł

Dochód ze sprzedaży  = 800 zł

+ bonus 9% z 2000 zł netto = 180 zł

CAŁKOWITY ZAROBEK = 980 zł

PRZYKŁAD

Dla uproszczenia przyjęto we wszystkich przykładach:
1 punkt = 2 zł netto = 2 zł netto podstawy bonusowej. 



UMOWA PARTNERA (wniosek o zawarcie)
NUMER PARTNERSKI(wypełnia firma LR)

*Podanie e-maila nie jest obowiązkowe. Jednak jego podanie umożliwia w pełni korzystanie ze strony internetowej LR oraz otrzymywanie powiadomień nt. realizacji zamówień, a także informacji nt. ofert specjalnych, promocji oraz aktualności z życia LR.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), LR Health & Beauty Systems sp. z o.o. („LR”) jest administratorem 

Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystywanie Państwa danych w sposób bezpieczny, zgodny z Umową Partnera oraz 

obowiązującymi przepisami prawa. Współadministratorami danych osobowych dla swoich grup są nadrzędni Partnerzy LR (Upline). Szczegółowe informacje 

dotyczące podziału zadań pomiędzy współadministratorami zawarte są w OWU Partnera LR.

Kontakt z LR we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez LR można uzyskać pisząc na adres: LR Health & Beauty 

Systems Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice lub adres e-mail: daneosobowe.pl@LRworld.com

Informujemy, że LR będzie przetwarzać Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu Umowy Partnera oraz w trakcie jej trwania w następujących celach:

   zawarcia i wykonania łączącej nas umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

   wykonywania ciążących na LR obowiązków prawnych, w tym wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych – przez czas wykonywania  

  tych obowiązków oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

   związanych z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO), które polegają na:

      marketingu produktów własnych LR oraz modelu biznesowego

     dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne LR, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju  

     usług, tworzenie modeli statystycznych,
     w celu dochodzenia i obrony roszczeń LR.
Do zawarcia Umowy Partnera wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu Umowy Partnera stanowiącej jednocześnie wniosek o zawarcie 

umowy. Jeśli Państwo nie podadzą danych opisanych w formularzu, nie zawrzemy z Państwem Umowy Partnera. Podanie danych osobowych nie jest obo-

wiązkiem ustawowym. W trakcie trwania umowy może zdarzyć się tak, że zostaną nam udostępnione inne dane osobowe dotyczące Państwa, np. adres IP, z 

którego Państwo korzystają w trakcie przeglądania naszej strony internetowej, wizyty w e-sklepie lub zalogowania do swojego konta Partnera.

Państwa dane osobowe przekazujemy Partnerom LR będącym Państwa Sponsorami, czyli osobom rekomendującym i wprowadzającym Państwa do LR, 

Uplinom, innym podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności przetwarzania: podmiotom obsłu-

gującym nasze systemy informatyczne  i udostępniającym nam narzędzia informatyczne, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w orga-

nizacji i przeprowadzeniu akcji marketingowych oraz eventów; podmiotom świadczącym na usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, prawne podatkowe, 

rachunkowe. Państwa dane przekazujemy także innym administratorom przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu, tj. podmiotom prowadzącym 

działalność pocztową i kurierską; bankom lub instytucjom płatniczym.

LR nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Pastwa danych do państwa trzeciego (spoza EOG) ani do organizacji międzynarodowych, jednakże w określo-

nych przypadkach może zdarzyć się tak, że Partner nadrzędny w strukturze z kraju spoza EOG będzie miał dostęp do danych Partnerów LR ze swojej grupy. 

W takim przypadku zastosowanie będzie miała umowa uwzględniająca wymogi UE w zakresie przekazywania danych poza EOG.

Na podstawie Państwa danych osobowych LR nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profi-

lowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do 

oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji 

ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek dotyczący:

   sprostowania Państwa danych osobowych;
   dostępu do danych osobowych (tj. udostępnienia informacji o przetwarzaniu przez nas danych oraz o przekazanie kopii danych);

   usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;

   ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych);

   żądania przeniesienia danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym art. 20 RODO).

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych na potrzeby marketingu produk-

tów własnych lub w innych prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez LR. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych 

osobowych narusza prawo, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PRZEDMIOT UMOWY: współpraca w zakresie zasad nabywania przez Partnera i ewentualnego dalszego odsprzedawania przez Partnera produktów LR 

oraz rozwijania biznesu LR.PODSTAWOWE OBOWIĄZKI SPONSORA: wprowadzenie oraz poinformowanie Partnera o zasadach współpracy z LR Health & Beauty Systems Sp. 

z o.o. oraz przeprowadzanie szkoleń i wspieranie działań Partnera w ramach współpracy z LR Health & Beauty Systems Sp. z o.o., w tym zapoznanie 

Partnera z Umową Partnera, Oświadczeniem o ochronie danych osobowych i dokumentami stanowiącymi jej integralną część. Sponsor zobowiązuje się do 

przechowywania oryginału Umowy Partnera zawartej z Partnerem w stosunku, do którego danemu Partnerowi przysługuje status Sponsora oraz w przypadku 

rejestracji online – wygenerowanego pliku .pdf zawierającego wydruk umowy wraz z podpisem  nowego Partnera. Sponsor na żądnie LR jest zobowiązany do 

przedstawienia oryginału lub wydruku umowy, która zawiera podpis Partnera.

OŚWIADCZENIE PARTNERA: oświadczam, iż podane przeze mnie dane są kompletne i zgodne z prawdą. Przy każdorazowej zmianie danych zobowiązuję 

się niezwłocznie powiadomić o tym LR. Poprzez złożenie podpisu na egzemplarzu niniejszej umowy wyrażam wolę zawarcia umowy i nawiązania współpracy w 

modelu biznesowym  z LR Health & Beauty Systems Sp. z o.o.. Oświadczam, że jestem pełnoletni/a oraz przeczytałem/am w całości i akceptuję postanowienia 

Umowy Partnera, w tym Ogólne Warunki Umowy Partnera LR (OWU) zamieszczone na odwrocie strony, a także pozostałe dokumenty stanowiące integralną 

część Umowy Partnera wskazane w OWU. Zostałem poinformowany/a o prawie do odstąpienia od Umowy Partnera w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia mi 

produktów zamówionych na podstawie formularza pierwszego zamówienia złożonego przy zawarciu Umowy Partnera, jak również otrzymałem/am informacje 

dotyczące korzystania z prawa odstąpienia i wzór formularza odstąpienia.

Partnerowi rekomendujemy posiadanie kopii Umowy Partnera w dowolnej formie (np. ksero, skan, zdjęcie itp.).

Sposób porozumiewania się: strony porozumiewać się będą drogą elektroniczną, telefonicznie, w formie pisemnej za pomocą korespondencji przesłanej na 

wskazany przez stronę adres (LR może porozumiewać się z Partnerem z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych przez Partnera przy zawarciu 

umowy lub w czasie jej obowiązywania). Niniejsza Umowa Partnera zastępuje dotychczasową Umowę Partnera (o ile osoba wypełniająca niniejszy formularz 

była wcześniej związana Umową Partnera z LR).

Dziękujemy, że wybrałeś LR. Życzymy zadowolenia z produktów i współpracy z nami. 

WYPEŁNIJ DANE SPONSORA, CZYLI OSOBY REKOMENDUJĄCEJ I WPROWADZAJĄCEJ CIĘ DO LR:

ZAZNACZ ODPOWIEDNIE POLA

WYPEŁNIJ DANE FIRMY, JEŻELI REJESTRUJESZ SIĘ JAKO PARTNER PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. DOŁĄCZ WYDRUK Z CENTRALNEJ 

EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

WYPEŁNIJ SWOJE DANE OSOBOWE DRUKOWANYMI LITERAMI - DANE OBOWIĄZKOWE NIEZBĘDNE DO REJESTRACJI:

PARTNER 1 (ADRES ZAMIESZKANIA)

PARTNER 2 (W PRZYPADKU REJESTRACJI JAKO ZESPÓŁ)

ADRES DO WYSYŁKI ZAMÓWIEŃ – STAŁY/ JEDNORAZOWY**:

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Telefon

Imię: 

Nazwisko:

Data urodzenia:
Ulica, nr domu i mieszkania:

Kod, miejscowość:

Województwo:

Telefon:

E-mail*:

Imię: 

Nazwisko:
Ulica, nr domu i mieszkania:

Kod, miejscowość
**proszę podkreślić wybraną opcję Nazwa firmy:

Adres siedziby firmy:
Regon:   

Numer konta bankowego:

Wyrażam zgodę na (właściwe zaznaczyć krzyżykiem): 

Otrzymywanie od LR informacji handlowych (np. newsletter) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (SMS, e-mail).

Wykorzystywanie mojego numeru telefonu i adresu e-mail przez LR dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów Ustawy – Prawo telekomunikacyjne. 

Przesyłanie mi przez LR pocztą katalogów i innych materiałów marketingowych/reklamowych   
 

 
 

 

Publikację mojego imienia i nazwiska w materiałach marketingowych, prezentacjach, eventach, stronie www firmy LR oraz mediach społecznościowych

Publikację mojego wizerunku w materiałach marketingowych, prezentacjach, eventach  stronie www firmy LR oraz mediach społecznościowych

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Imię

Kraj

Podpis Partnera/ów z zespołu

Data:

Nazwisko

Numer telefonu
Numer partnerski

Jestem podatnikiem VAT: 
Wyrażam zgodę na wystawianie w moim imieniu i na moją rzecz faktur/rachunków za bonus w formie elektronicznej przez LR: 

NIP:

TAK
NIE

TAK
NIE

~ 40% MARŻY HANDLOWEJ

BĄDŹ FANEM PRODUKTÓW LR
• Brak minimalnych obrotów

• Nie potrzebujesz magazynu

• 2 miesiące prawa do zwrotu

• Spersonalizowana strona Partnera
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SUKCES NIEJEDNO  
MA IMIĘ – NADAJ MU 
SWOJE WŁASNE

ZARABIAJ 
MIESIĘCZNIE

1000 zł
I ZDOBĄDŹ SAMOCHÓD  

LR Z PROGRAMEM  
FAST TRACK

Co najmniej 100 punktów obrotu  
osobistego,
4.000 punktów obrotu całkowitego, 
2 x linia co najmniej 500 punktów, 
2.000 punktów obrotu pozostałego 
wobec jednej linii 4.000 punktów lub 
wyżej

Jako Młodszy Lider Grupy 
możesz NATYCHMIAST 
zamówić samochód LR.

* Obrót całkowity

1000 zł
+ 220 zł autobonusu
+ marża handlowa

100p

2000p * 2000p *

ZOSTAŃ MŁODSZYM LIDEREM GRUPY

TAK ZOSTANIESZ MŁODSZYM 
LIDEREM GRUPY
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SAMOCHÓD  
FIRMOWY -
PRZYSPIESZENIE DLA 
TWOJEGO BIZNESU

PONAD

25.500 
PRZEKAZANYCH 
SAMOCHODÓW

Aktualną ofertę samochodów dostępnych w ramach programu autokoncept LR oraz więcej 
informacji znajdziesz na stronie my-lrworld.com w zakładce Kariera > Autokoncept.

Młodszy Lider Grupy 220 zł
Lider Grupy 440 zł
Młodszy Menadżer Grupy
lub Menadżer Grupy 440 zł 

* W przypadku, gdy Partner LR otrzymuje bonus rozwojowy, autobonus nie przysługuje.

AUTOBONUS LR

*
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FAST TRACK 
GWARANTOWANY BONUS

Młodszy 
Lider Grupy *  

Młodszy 
Lider Grupy *

Młodszy 
Lider Grupy *

100p

Młodszy 
Lider Grupy *

Młodszy 
Lider Grupy *

100pMasz wyjątkową szansę 
na to, aby w ciągu 
pierwszych trzech 
pełnych miesięcy po 
rejestracji zakwalifikować 
się do programu 
Fast Track. 
Z programem Fast Track 
możesz zarobić aż do 
60.000 zł w ciągu 
12 miesięcy. 
Sukcesywnie budujesz 
swój zespół i zwiększasz 
w ciągu krótkiego czasu 
swój gwarantowany 
minimalny bonus.** 

MŁODSZY 
LIDER 
GRUPY

LIDER 
GRUPY

MŁODSZY 
MENADŻER 
GRUPY

2000 zł 
+ 440 zł autobonusu
+ marża handlowa 

1000 zł
+ 220 zł autobonusu
+ marża handlowa 

100p

2.000p * 2.000p *

* Obrót całkowity ** Wszystkie warunki bonusu Fast Track znajdziesz na stronie my-lrworld.com

4000 zł 
+ 440 zł autobonusu ***
+ marża handlowa

5000 zł 
+ 440 zł autobonusu ***
+ marża handlowa

*** W przypadku, gdy Partner LR otrzymuje bonus rozwojowy, autobonus nie przysługuje.

MENADŻER 
GRUPY

Młodszy 
Lider  

Grupy *  

100 p

Młodszy 
Lider  

Grupy *  

Młodszy 
Lider  

Grupy *  

Młodszy 
Lider  

Grupy *  



FAST  
TRACK  
BONUS

AŻ DO

 60.000 zł  
BONUSU + 

AUTOBONUS
+ MARŻA  

HANDLOWA
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PRZEŻYJ SWOJĄ 
WYMARZONĄ 
PODRÓŻ Z LR

CZAS NA NOWE CELE 
I NIEZAPOMNIANE  
PRZYGODY
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INSPIRUJĄCE 
WYDARZENIA I IMPREZY

KAŻDY SUKCES ZASŁUGUJE NA TO, ŻEBY GO UCZCIĆ
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POMAGAMY CI 
OSIĄGAĆ SUKCESY

INDYWIDUALNY COACHING
ze strony Sponsora, Menadżera 
Grupy i Menadżera Organizacji

KONCEPT SZKOLENIOWY
Seminaria, webinaria i filmy online



Body
MissionSCHRITT 
FÜR SCHRITT ZUM WUNSCHGEWICHT

6 - LINKS 
6 - LINKS 

1 | 2021

OBOWIĄZUJE OD MARCA 2021

COLLECTION

MATERIAŁY DRUKOWANE
I DO POBRANIA

CYFROWE NARZĘDZIA DLA BIZNESU
LR MyOffice, Kreator raportów, 

LR Connect App

LRWORLD.COM
Spersonalizowana strona internetowa 

MATERIAŁY SPRZEDAŻOWE



MADE IN GERMANY
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LATAMI
PRACOWALIŚMY ...

Produkty wysokiej jakości –  
Made in Germany

95%* NASZYCH PRODUKTÓW 
JEST PRODUKOWANYCH  
W NIEMCZECH

Jesteśmy godnym zaufania Partnerem

ODNOSIMY SUKCESY 
OD PONAD 35 LAT

* Wyjątkiem są kosmetyki do makijażu.



… NA TWOJE ZAUFANIE

Unikalny program samochodowy „Autokoncept”

PRZEKAZALIŚMY PONAD 
25.500 SAMOCHODÓW

Atrakcyjny system wynagradzania

WYPŁACILIŚMY PONAD 
1,5 MLD EURO
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MÓJ WYBÓR LR

Katarzyna Szymańska 
i Mariusz Wolny
Prezydent LR

Aleksandra 
Grzelec-Brach
Wiceprezydent

Magdalena i Marek
Knycpel
Platynowy Menadżer Organizacji 

Stefania i Henryk 
Pisarzowscy
Złoty Menadżer Organizacji 

Andrii i Yevheniia 
Khorolskyi
Złoty Menadżer Organizacji 

Dzięki LR jesteśmy 
naprawdę WOLNI - 
czasowo i finansowo. 
Po kilku latach współpracy 
z LR możemy spełniać 
swoje marzenia, 
podróżować, a dochód 
nadal rośnie. Dzięki sukcesji 
nie musimy martwić się 
o przyszłość naszych 
dzieci.

Moja współpraca z LR Health 
& Beauty dała mi poczucie 
niezależności finansowej oraz 
więcej czasu dla rodziny, dla 
której w ciągu kilku miesięcy 
wypracowałam sukcesję. 
Realizujemy swoje marzenia  
i pasje dzieci, co daje 
mi ogromną satysfakcję. 
Ciągle rosnący dochód 
powoduje, że naprawdę 
czujemy wolność – nic nie 
musimy, a wszystko możemy. 

Co nam daje LR: wysoki, 
narastający dochód, brak 
ograniczeń w zarabianiu, 
niezależność, dużo wolnego 
czasu (po wybudowaniu 
fundamentów), pozytywne 
środowisko, nowi znajomi 
i nowe przyjaźnie, uznanie, 
rozwój osobisty, Autokoncept, 
podróże, bale i eventy, zdrowie 
i uroda dzięki produktom LR, 
kompetencje coucha 
i mentora, elastyczny czas 
pracy.

Przygodę z firmą LR 
rozpoczęłam jako klient-
konsument, a następnie 
zachęcona pozytywnymi 
efektami podjęłam wyzwanie 
jako partner. Przekonałam się, 
że ta praca sprawia mi mnóstwo 
satysfakcji. Mamy zgrany 
zespół, który wzajemnie się 
wspiera. Atmosfera panująca  
w firmie oraz warunki finansowe 
motywują mnie do dalszego 
rozwoju.

Dobre pieniądze i wolny czas 
dają nam uczucie swobody. 
Zyskaliśmy to dzięki LR, 
choć na początku marzyliśmy 
tylko o samochodzie.



Srebrny Menadżer Organizacji

Katarzyna i Julia 
Anderka

Anna i Arkadiusz 
Duda

Stanisława i Krzysztof 
Kotowicz

Małgorzata i Jacek
Baniak

Katarzyna i Andrzej 
Ignaczak

Agnieszka i Ryszard 
Kaim

Paweł 
Plinta

Wiesława i Grzegorz 
Znojek

Beata 
Szymankiewicz

Patrycja i Robert
Szuster

Dorota i Jacek 
Radwańscy

Jacek 
Brożek

Wiktoria Jarmolińska-
Chmura i Paweł Chmura

Joanna i Wiesław 
Szymańscy

Jarosław 
Szymański

Barbara Junka- 
Balcerowska 
i Mariusz Balcerowski

Katarzyna Gajda
i Dariusz Trojak

Robert
Mikulec

Współpraca z firmą LR daje 
nieograniczone możliwości rozwoju 
osobistego oraz stabilny dochód. 
Pozwala na osiągnięcie wolności
czasowej i finansowej.

W życiu można osiągnąć wszystko, 
o czym się zamarzy – trzeba tylko 
chcieć dostrzec nadarzające się 
okazje, zakasać rękawy i zacząć 
działać.

Dzięki firmie LR, pomagając innym 
w zdrowiu i biznesie uzyskaliśmy 
wolność czasową i finansową.

Współpraca z LR daje nie tylko 
finansową niezależność i wolność 
czasową, ale także sprzyja 
spektakularnym metamorfozom: 
widzisz jak Twoi znajomi realizują 
swoje marzenia.

Współpraca z LR dała nam wolność  
i bezpieczeństwo. A najważniejsze, 
że otaczamy się dobrymi i 
pozytywnymi ludźmi.

Wdzięczność jest kluczem do 
szczęścia i sukcesu.

Nieważne w jakim miejscu jesteś, 
ważne dokąd zmierzasz. Spełniaj 
marzenia, ponieważ jesteś najlepszą 
wersją Siebie.

Miarą sukcesu jest siła wiary.Chcesz mieć życie dla siebie?
Czas, zdrowie i środki na spełnianie 
marzeń? Daj sobie szansę. LR to 
najlepszy partner na resztę życia.

Z życia uczyń marzenie, a marzenia 
przemień w rzeczywistość.

Napędza nas potrzeba rozwoju 
osobistego i niezależności 
finansowej. Mamy satysfakcję 
z faktu, że te idee możemy 
przekazywać coraz większej 
ilości partnerów.

LR jest dla mnie pasją, to nie jest 
praca, tylko przyjemność. Super 
produkty to zadowolony klient, 
a co za tym idzie piękna wypłata.

Oboje lubimy ludzi, a MLM to biznes 
relacji. Pomagasz innym zarabiać, 
a sam zyskujesz satysfakcję, 
pieniądze, podróże oraz styl życia.

Dysponując zwykłymi talentami 
i niezwykłą wytrwałością z LR 
możesz osiągnąć wszystko!

„Połączenie sił to początek, 
pozostanie razem to postęp, 
wspólna praca to sukces”.  
(Henry Ford)

LR to nie praca, to styl życia, wolność 
czasowa, wolność finansowa i dbanie 
o zdrowie i urodę.

„Wybierz pracę, którą kochasz, a nie 
będziesz musiał pracować nawet 
przez jeden dzień w swoim życiu”. 
(Konfucjusz)

Możesz robić w życiu wszystko co 
chcesz i podróżować gdzie chcesz 
tylko najpierw zrób LR. Dzięki 
niezależności z LR mogę podróżować, 
byłem już w 112 krajach i odkrywam 
kolejne.
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TWOJA ŚCIEŻKA KARIERY

do 1.600 zł do 3.200 zł do 8.000 zł do 12.000 zł do 15.000 zł

* Bonus jest obliczany na podstawie Planu Kariery LR.

Brak ryzyka

Elastyczny czas pracy

Praca z domu

Równe szanse

Nieograniczone możliwości

Międzynarodowy rozwój biznesu

Bezpłatne wdrożenie

Praca zespołowa

Młodszy Lider 
Grupy

Młodszy 
Menadżer 

Grupy
Lider Grupy

Menadżer 
OrganizacjiMenadżer 

Grupy

Twój możliwy 
miesięczny 
dochód

DROGA DO SUKCESU PROWADZI POD GÓRĘ.
ZRÓB TERAZ SWÓJ PIERWSZY KROK.



do 28.000 zł do 68.000 zł do 100.000 zł do 160.000 zł do 200.000 zł nieograniczone 

UPGRADE YOUR  LIFE  

Brązowy 
Menadżer 

Organizacji

Srebrny 
Menadżer 

Organizacji

Złoty 
Menadżer 

Organizacji

Platynowy 
Menadżer 

Organizacji

Wiceprezydent
Prezydent – 
5* Prezydent



Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000203244, NIP: 954-24-74-874, kapitał zakładowy 50.000 zł

SERDECZNIE
WITAMY W LR

LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice
Tel. +48 32 3511250 
E-mail:
zamowienia@LRworld.com
pytania@LRworld.com
Strona internetowa: 
www.LRworld.com/pl

LR Health & Beauty Systems 
Sp. z o.o. jest członkiem 

prestiżowego PSSB.

PL 95053-818


