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КОМПЛЕКСНА ПІДТРИМКА

1 Протеїни, які сприяють нарощуванню м’язової маси. 2 Кофеїн, що міститься в гуарані, допомагає покращити увагу та 
зосередженість. Кофеїн, що міститься в гуарані, сприяє посиленню витривалості. 3 Вітамін B12, який допомагає зменшити відчуття 
виснаженості та втоми. 4 Вітамін C, який сприяє нормальному обміну речовин та енергії в організмі.

РУХАЙТЕСЯ 
ВПЕРЕД.
РУХАЙТЕСЯ 
ВИЩЕ.
РУХАЙТЕСЯ З LR!

НА ШЛЯХУ ДО МЕТИ!
Дайте своєму тілу найнеобхідніше для досягнення найкращих результатів!
Ставте перед собою цілі. Випробовуйте себе і досягайте нових результатів. Завжди далі, завжди вище, 
знову і знову. Спорт – це пристрасть.

Бажаєте наростити м’язову масу1, швидше досягти успіху і залишатися сповненими енергії2,3,4, 
стаючи ще більш рухливими та здоровими? Завдяки регулярним тренуванням, відповідному режиму 
харчування, спортивному стилю життя, що включає споживання необхідних поживних речовин, 
яких потребує ваш організм ДО, ПІД ЧАС та ПІСЛЯ спортивних вправ, ви зможете швидше досягти 
поставлених цілей. З чітким планом та комплексною програмою це просто.

Майнд Майстер Екстрім та продукти серії LR:GO містять:

ТОВ "ЛР Хелс енд бьюті сістемс" залишає за собою право вносити зміни у брошурі, а 
також виправляти можливі друкарські помилки.

Продаж продукції LR здійснюється тільки через її Партнерів. 

ТОВ "ЛР Хелс енд бьюті сістемс"
04210, Україна, м. Київ,

вул. Оболонська Набережна, 20
(044) 591-53-33 · (067) 500-58-39 · (050) 233-32-00

www.lrworld.com
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Почніть вже зараз 
займатися спортом з LR:GO!

ЕТАПИ
ТРЕНУВАННЯ

Тренування Поради експертів Плани харчування

LR:GO

Коучинг LR:GO

СПОРТ ЯК КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА
Продукти LR:GO
Вдосконалюйте себе, фокусуючись на ваших особистих цілях. 
Запропонуйте своєму організму те, що надасть йому підтримки: 
правильне забезпечення поживними речовинами під час різних 
етапів тренування. Киньте виклик своєму тілу, бо тільки так ви 
досягнете свого максимуму!

Для оптимізації результатів тренувань вам потрібно мати план 
збалансованого харчування та програму занять спортом, які будуть 
орієнтовані виключно на ваші цілі та потреби. Більше інформації ви 
знайдете у наших відео з порадами експертів.



81152 | LR:GO POST

81153 | LR:GO POST

81151 | LR:GO INTRA80980 | MIND MASTER 

1 Кофеїн, що міститься в гуарані, допомагає покращити увагу та зосередженість. Кофеїн, що міститься в гуарані, сприяє посиленню 
витривалості. 2 Вітамін B12 допомагає зменшити відчуття виснаженості та втоми. 3 Тіамін, вітамін B6 та вітамін B12 сприяють 
збереженню нормальної психічної функції. 4 Вітамін C сприяє нормальному обміну речовин та енергії в організмі. 5 Вітамін E, вітамін 
C та селен у складі продукту "Майнд Майстер Екстрім" допомагають захистити клітини від оксидативного стресу. 6 Вітамін D сприяє 
збереженню нормальної функції м’язів. 7 Вітамін C, тіамін та нікотинова кислота сприяють нормальному обміну речовин та енергії в 
організмі. Вітамін С та вітамін B сприяють зменшенню відчуття виснаженості та втоми. 8 Залізо підтримує процеси транспортування 
кисню в організмі, тіамін підтримує нормальну діяльність серця. 9 Магній сприяє збереженню електролітного балансу. 10 Протеїни 
допомагають наростити м’язову масу. 11 Вітамін С сприяє синтезу колагену для нормальної функції хрящів. Протеїни допомагають 
зберегти здоров’я кісток. 12 Магній та вітамін D сприяють збереженню нормальної функції м’язів. * по відношенню до готового до 
споживання продукту.

ВАМ ВСЕ
ВДАЄТЬСЯ!
LR:GO та Майнд Майстер Екстрім забезпечують ефективну підтримку під час тренувань. Всі 
продукти LR:GO розроблені на основі продуманої концепції поживних речовин та орієнтовані на 
забезпечення різноманітних потреб організму впродовж трьох етапів тренування: ДО, ПІД ЧАС та 
ПІСЛЯ виконання спортивних вправ. Покажіть на що ви здатні з LR:GO! LR:GO INTRA Розчинний порошок під час тренування допоможе 

підвищити ефективність, тому що з ним ваше тіло працює максимально 
продуктивно. З правильними поживними речовинами ви допомагаєте 
організму стійко протриматися до кінця тренування, а також зберегти 
свою працездатність та витривалість4 незмінними ПІД ЧАС фізичних 
вправ. До того ж під час фізичних навантажень активно задіяні серцево-
судинна система та електролітний баланс організму!5,6 

ПІД ЧАС ТРЕНУВАННЯ:

•  Містить ацеролу, таурин, L-карнітин, комплекс вітамінів та мінералів
•  Підвищує працездатність та витривалість4, підтримує роботу серця5, вирівнює 

водний та електролітний баланс в організмі6

•  Має освіжаючий смак лимона та грейпфрута
•  В упаковці 14 окремих порцій, які зручно покласти в кишеню спортивної 

форми. Розірвіть пакетик, розчиніть його вміст у 300 мл води та продовжуйте 
активне тренування!

ПІДВИЩУЙТЕ ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАНЯТЬ

Розчинний порошок під час тренування

VEGAN

НЕ МІСТИТЬ 
ЦУКРУ*

АЦЕРОЛА

Досягайте своїх найкращих результатів! Дуже важливо, щоб ваш організм 
добре відпочив ПІСЛЯ тренування. LR:GO POST Розчинний коктейль 
після тренування допоможе підтримати важливі процеси відпочинку 
та відновлення організму, які є вирішальними для результату вашого 
тренування.7, 8, 9 М'язи розслабляються і починають нарощуватися, а кістки 
та хрящі відпочивають від навантаження після виконаних фізичних вправ.

ПІСЛЯ ТРЕНУВАННЯ:

•  Містить баобаб, веганський протеїн, глютамін та інші поживні речовини
•  Сприяє нарощуванню м’язової маси7, допомагає відпочити хрящам та 

кісткам8 і розслабитися м’язам9

•  Має шоколадний або бананово-персиковий смак – на вибір
•  У банці 14 порцій – 2-3 мірні ложки розмішати у 300 мл води за допомогою 

шейкера та випити відразу після приготування.

БАОБАБ

VEGAN

НЕ МІСТИТЬ 
ЦУКРУ*

ВИСОКИЙ ВМІСТ 
ПРОТЕЇНІВ

НАРОЩУЙТЕ М’ЯЗИ7,8 

ТА ПОДБАЙТЕ ПРО ЯКІСНИЙ ВІДПОЧИНОК

Розчинний коктейль після 
тренування"Банан-персик"

Розчинний коктейль після 
тренування"Шоколад"

•  Містить зелений чай, гуарану, кофермент Q10 та амінокислоти BCAA
•  Покращує вашу витривалість, працездатність, увагу, концентрацію1,2,3,4, 

а також психічну та когнітивну функції1,3

•  Має освіжаючий смак
•  Розірвіть пакетик, висипте порошок на язик та заряджайтеся 

енергією! Упаковка містить 14 окремих порцій.

ЕФЕКТИВНА ПІДГОТОВКА ДО 
ТРЕНУВАННЯ:

Стартуйте правильно! Підготуйтеся до тренування, щоб ви могли 
викластися на повну. З правильними поживними речовинами, які 
нададуть заряд енергії тілу 3,5 та розуму 1,2,4,5,6 ви будете готові до 
вдалого тренування.

НЕ МІСТИТЬ 
ШТУЧНИХ 

БАРВНИКІВ

НЕ МІСТИТЬ 
ЛАКТОЗИ

МАЙНД МАЙСТЕР ЕКСТРІМ

Майнд Майстер Екстрім

НЕ МІСТИТЬ 
ГЛЮТЕНУ

НЕ МІСТИТЬ 
ЦУКРУ


