
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ 5in1 Beauty Elixir 
FAQ I Veelgestelde vragen 
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Inhoudstafel 

 
1. Verkoopargumenten  

1.1 Voor wie is het 5in1 Beauty Elixir bedoeld? 

1.2 Is het 5in1 Beauty Elixir ook geschikt voor mannen? 

1.3 Hoe smaakt het 5in1 Beauty Elixir? 

1.4 Is de drinkampul gemaakt van glas? 

1.5 Hoe verschilt het 5in1 Beauty Elixir van andere collageendranken? 

 

2. Gebruiksaanbevelingen 

2.1 Kan het 5in1 Beauty Elixir ook gebruikt worden door kinderen, zwangere 
vrouwen en diabetici? 

2.2 Hoe neem ik het 5in1 Beauty Elixir in? 

2.3 Moet ik de ampullen in de ijskast bewaren? 

2.4 Zijn er bijwerkingen van het 5in1 Beauty Elixir? 

 

3. Ingrediënten en effecten 

3.1 Wat zijn de hoofdingrediënten van het 5in1 Beauty Elixir? 

3.2 Worden de collageenpeptiden vernietigd door maagzuur? 

3.3 Vervangt het 5in1 Beauty Elixir de LR LIFETAKT Aloe Vera Drinking 

Gels of de verzorgingsproducten van LR? 
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1 Verkoopargumenten   
 

Het revolutionaire LR LIFETAKT 5-in-1 Beauty Elixir vervult alle 5 
schoonheidswensen in één keer: jeugdige uitstraling, zuivere huid, sterk 
lichaam, sterk haar en sterke nagels!1, 2 Met slechts één shot activeert een 
uniek complex de schoonheidsprocessen in het lichaam en beschermt het 
preventief tegen de belangrijkste oorzaken van veroudering – voor jeugdige  
schoonheid van top tot teen, op iedere leeftijd. 

 

1.1 Voor wie is het 5in1 Beauty Elixir bedoeld? 
 

Voor iedereen die zich mooi wil voelen van top tot teen - ongeacht leeftijd!  
 
Het lichaam verandert met de tijd: vertraging van processen, essentiële stoffen 
die niet meer in voldoende hoeveelheden worden geproduceerd, 
voedingsstoffen die niet langer effectief kunnen worden opgenomen etc.  
 
Zelfs op jonge leeftijd, d.w.z. vanaf de leeftijd van 25 jaar, neemt de productie 
van collageen gestaag af. Omgevingsfactoren zoals UV-straling, 
luchtvervuiling of elektrische straling, een gebrek aan voedingsstoffen en een 
ongezonde en stressvolle levensstijl hebben allemaal een negatief effect op 
het uiterlijk. 
 
Daarom is vroegtijdige en vooral effectieve preventie essentieel! Het unieke 
dubbele complex in 5in1 Beauty Elixir stimuleert de huid, het haar en de 
nagelcellen en beschermt het lichaam van binnenuit. Het 5in1 Beauty Elixir 
voorziet het lichaam van waardevolle voedingsstoffen in geconcentreerde 
vorm. Inname wordt vanaf 20 jaar aanbevolen. 

 

1.2 Is het 5in1 Beauty Elixir ook geschikt voor mannen? 
 

Uiteraard is het Beauty Elixir ook geschikt voor mannen. Hoewel mannen een 
andere bindweefselstructuur (zie producthandboek) hebben waardoor ze 
mogelijks minder te maken krijgen met cellulitis en zwak bindweefsel, kunnen 
collageentekort en gebrek aan hydratatie vaak ook rimpels veroorzaken bij 
mannen. Het 5in1 Beauty Elixir ondersteunt mannen vooral met betrekking tot 
haargroei en versterking. 

 

1.3 Hoe smaakt het 5in1 Beauty Elixir? 
 

Het smaakt fris en fruitig. De agavesiroop geeft een zeer lichte karamelnoot.  
 

                                                
1
 Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119.  

2
 Biotine en zink dragen bij tot het behoud van een gezonde huid en haar. Zink ondersteunt het behoud van gezonde nagels. 

Koper helpt het bindweefsel te ondersteunen. 



5 

 

 

Tip: De ampules kunnen ook in de ijskast bewaard worden, gekoeld smaken ze 
nog beter!  
 

1.4 Is de drinkampul gemaakt van glas? 
 

Nee. De drinkampullen zijn gemaakt van plastic om de waardevolle 
ingrediënten tegen zonlicht te beschermen. De 5in1 Beauty Elixir 
drinkampullen wegen dus licht en niet breekbaar - zodat het zonder stukken in 
uw tas of in de auto kan worden meegenomen. 
 

1.5 Hoe verschilt het 5in1 Beauty Elixir van andere collageendranken? 
 

5in1 Beauty Elixir bevat alleen collageenpeptiden, maar ook hyaluronzuur, 
zink, koper en vitaminen voor minder rimpels, gezonde huid, strak bindweefsel, 
glanzend haar en sterke nagels. 3 4  Zo beantwoordt 5in1 Beauty Elixir aan de 
5 meest voorkomende schoonheidswensen in slechts 1 dosis per dag. 
 
Daarnaast dient het Preventive Complex als bescherming tegen de 
belangrijkste oorzaken van veroudering: Bloedappelsien-extract biedt een 
natuurlijke bescherming tegen UV-straling. Om vrije radicalen te bestrijden, 
beschermt het bosbessenextract tegen schadelijke invloeden van buitenaf. 
Rozenwortel weert stressfactoren af. Groene thee-extract bestrijdt effectief de 
tekenen van een vermoeide huid. Aloë vera gel zorgt voor een extra portie 
hydratatie en beschermt tegen de belangrijkste oorzaak van huidveroudering, 
nl. hydratatietekort. 

 

2 Gebruiksaanbevelingen  
 

2.1 Kan het 5in1 Beauty Elixir ook gebruikt worden door kinderen, 
zwangere vrouwen en diabetic?  

 
Gebruik van het 5in1 Beauty Elixir wordt afgeraden voor kinderen en 
zwangere vrouwen omdat het cafeïne bevat uit groene thee-extract (0,8 mg 
cafeïne per dosis).  
 
Ondanks de fruitig-zoete smaak bevat het Elixir geen toegevoegde 
zoetstoffen. De agavesiroop wordt gebruikt als zoetstof in plaats van suiker. 
Na concentratie bestaat het zoete sap van de agaveplanten bijna uitsluitend 
uit fructose.  
 
LR gebruikt het duurdere collageen van koeien, dus de 5in1 Beauty Elixir is 
niet vegetarisch. 

                                                
3
Biotine en zink dragen bij tot het behoud van normaal haar. Koper helpt bij het ondersteunen van regelmatige 

haarpigmentatie. 
4
Zink ondersteunt het behoud van gezonde nagels. 
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5in1 Beauty Elixir is vrij van kunstmatige kleurstoffen, gluten en lactose. 

 

 

2.2 Hoe neem ik het 5in1 Beauty Elixir in? 
 

Voor gebruik goed schudden. Ideaal is om de drinkampul ’s ochtends te 
consumeren, omdat de stofwisseling doorheen de dag actiever is en de 
ingrediënten zo optimaal door het lichaam opgenomen kunnen worden.  
 
Dagelijkse consumptie gedurende minstens 3 maanden wordt aangeraden. Het 
Elixir mag permanent worden geconsumeerd. 
 
2.3 Moet ik de ampullen in de ijskast bewaren? 

 
Nee, het 5in1 Beauty Elixir hoeft niet gekoeld bewaard te worden. Het effect van 
de ingrediënten blijft stabiel zonder koeling. De drinkampullen moeten echter 
worden beschermd  tegen direct zonlicht en het Elixer moet op kamer-
temperatuur worden bewaard. De drinkampul kan ook eenvoudig worden 
meegenomen in de handtas of reistas.  

 
Tip: Integreer het 5in1 Beauty Elixir in je dagelijkse schoonheidsroutine. Zet de 
drinkampullen in de badkamer naast de tandenborstel, in de keuken naast het 
koffiezetapparaat of op het bureau op kantoor. Zo kan je het product eenvoudig 
deel laten uitmaken van je dagelijkse leven – om zo regelmatig de 
schoonheidsprocessen te activeren voor een natuurlijke, jeugdige look. 

 
2.4 Zijn er bijwerkingen van het 5in1 Beauty Elixir? 

 
Het 5in1 Beauty Elixir kan maandenlang worden ingenomen. Interacties met 
medicijnen of andere LR-producten zijn niet bekend of worden niet verwacht. 
Zoals met voedsel en natuurlijke ingrediënten in het algemeen, kunnen reacties 
of intoleranties niet volledig worden uitgesloten.  
 
Het aandeel van het groene thee-extract is zo laag dat consumptie van het 5in1 
Beauty Elixir op een lege maag geen probleem betreft en dat dit zelfs 
aanbevolen wordt voor een optimaal effect. 
 
5in1 Beauty Elixir is vrij van zoetstoffen, kunstmatige kleurstoffen, gluten en 
lactose. 
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3 Ingrediënten en effecten 
 

3.1 Wat zijn de hoofdingrediënten van het 5in1 Beauty Elixir? 
 

Water, aloë vera gel (20%) en agavesiroop in het 5in1 Beauty Elixir zijn verrijkt 
met 2,5 g collageenhydrolysaat en 50mg hyaluronzuur. Geen enkel product op 
de markt combineert collageen & hyaluronzuur in deze hoeveelheid en bevat 
naast aloë vera 9 sterk geconcentreerde vitaminen (A, E, thiamine, riboflavine, 
niacine, B6, biotine, B12 & vitamine C). Zo activeert het 5in1 Beauty Elixir niet 
alleen de lichaamseigen schoonheidsprocessen door het unieke dubbele 
complex, maar beschermt het ook tegen de belangrijkste oorzaken van 
veroudering!  
 
LR vertrouwt op de unieke kracht van Aloë Vera Barbadensis Miller. Aloë vera 
bevat speciale ingrediënten en heeft een hydraterende werking, waardoor het 
een belangrijke bijdrage levert aan de voedingsbehoeften. Aloë vera creëert de 
optimale basis voor een betere opname en gebruik van alle ingrediënten in 5in1 
Beauty Elixir en zorgt voor een extra portie hydratatie.  
 
Als structurele proteïnen zijn collageenpeptiden het belangrijkste bestanddeel 
van het menselijke bindweefsel en zijn ze bepalend voor de elasticiteit en het 
hydratatiegehalte van de huid. In combinatie met hyaluronzuur zorgt het 5in1 
Beauty Elixir voor vermindering van rimpels, een versterkt bindweefsel en 
voorkomt het cellulitis. Collageen is ook cruciaal voor nagels, botten, kraakbeen, 
tanden, pezen en ligamenten. Naast de collageenpeptiden die in het product 
zitten, wordt de lichaamseigen collageenvorming geactiveerd. Dit kan worden 
ondersteund door vitamine C en aloë vera.
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3.2 Worden de collageenpeptiden vernietigd door maagzuur? 

 
In het natuurlijke spijsverteringsproces worden de collageenpeptiden verder 
afgebroken terwijl ze door de maag gaan. Dit proces is zelfs absoluut 
noodzakelijk voor de effectieve opname van de peptiden en aminozuren in de 
dunne darm. Als vloeistof worden de ingrediënten gemakkelijker opgenomen 
dan bijvoorbeeld tabletten, zodat de werkzame bestanddelen, sporenelementen 
of vitaminen sneller en vooral effectiever door het lichaam kunnen worden 
opgenomen. In tegenstelling tot crèmes komen zo de belangrijke ingrediënten in 
de diepe lagen van de huid terecht. 
 
3.3 Vervangt het 5in1 Beauty Elixir de LR LIFETAKT Aloë Vera 

Drinking Gel of de verzorgingsproducten van LR? 
 

De 5in1 Beauty Elixir vervangt de Aloë Vera Drinking Gel niet, maar vult de 
inname van waardevolle ingrediënten voor het algemene welzijn aan met andere 
schoonheidsingrediënten zoals collageenpeptiden, hyaluronzuur, zink, koper en 
biotine.  
 
Voor een optimaal, langdurig resultaat wordt een alomvattend schoonheids-
management van binnen- en buitenuit aanbevolen. Voor de dagelijkse 
verzorging adviseren wij daarom niet alleen het 5in1 Beauty Elixir voor een 
diepgaand effect, maar ook het anti-agemanagement van buitenaf met LR 
ZEITGARD voor een jeugdige huid met minder rimpels (LR ZEITGARD 
Restructuring-Kit Art. No. 71007) en irritaties (LR ZEITGARD Cleansing System 
Kit Classic Art. nr. 70036), evenals LR ALOE VIA verzorging voor een 
gedefinieerd lichaamssilhouet (LR ALOE VIA Toning Set Art. nr. 27529) en sterk 
haar (LR ALOE VIA Aloe Vera Hair Care System Art. nr. 20763). De LR 
COLOURS nagelset (Art. Nr. 10406) voedt, herstelt en versterkt ten slotte de 
nagels. 

 

 


