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SPIS TREŚCI 

 
 

1. Argumenty sprzedażowe 
 
 
1.1 Dla kogo jest dedykowany LR LIFETAKT 5in1 Men´s Shot? 
1.2 Czy LR LIFETAKT 5in1 Men´s Shot jest odpowiedni również dla kobiet? 
1.3 Jak smakuje LR LIFETAKT 5in1 Men´s Shot? 
1.4 Czy ampułka jest wykonana ze szkła? 
1.5 Co wyróżnia produkt LR LIFETAKT 5in1 Men´s Shot? 

 
 

2. Wskazówki dotyczące stosowania 
 
 
2.1 Jak stosować LR LIFETAKT 5in1 Men´s Shot? 
2.2 Czy kobiety w ciąży, dzieci i diabetycy również 

mogą stosować LR LIFETAKT 5in1 Men´s Shot? 
2.3 Czy LR LIFETAKT 5in1 Men´s Shot nie zawiera glutenu i laktozy? 
2.4 Czy ampułki trzeba przechowywać w warunkach chłodniczych? 
2.5  Czy są skutki uboczne stosowania LR LIFETAKT 5in1 Men´s Shots? 

 
 

3. Składniki i ich działanie 
 
 
3.1 Jakie są główne składniki LR LIFETAKT 5in1 Men´s Shot? 
3.2 Jak działają poszczególne składniki? 
3.3 Po ilu dniach można liczyć na poprawę? 
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1. Argumenty sprzedażowe 

 
Innowacyjny LR LIFETAKT 5in1 Men´s Shot zawiera skoncentrowaną moc 
wyselekcjonowanych składników czynnych zainspirowanych nauką i naturą, 
dopasowanych do potrzeb mężczyzn. Kompleksowe rozwiązanie w 
praktycznej, poręcznej ampułce pomaga zadbać o więcej energii, zdrową 
skórę, gęste włosy, atrakcyjne mięśnie i potencję. 
 

1.1 Dla kogo jest dedykowany LR LIFETAKT 5in1 Men´s Shot? 
 

Coraz więcej mężczyzn przywiązuje wagę do zadbanego wyglądu. 
Wytrenowane ciało, zdrowa skóra, gęste włosy i poczucie męskości mają 
duże znaczenie w dzisiejszym świecie. 
 
Dlatego również mężczyźni powinni pamiętać, że ważna jest wczesna i  
przede wszystkim skuteczna profilaktyka. Innowacyjny, podwójny kompleks 
w LR LIFETAKT 5in1 Men's Shot aktywuje pięć procesów odbudowy w 
organizmie, które mają znaczenie dla prawdziwej męskości: 
 
1. Czysta energia 
Aktywizuje energię i wspiera metabolizm energetyczny dla większej siły w 
ciągu dnia.1,2 
 
2. Zdrowa skóra 
Wzmacnia strukturę skóry dzięki  cennym składnikom odżywczym, takim 
jak biotyna, cynk i miedź oraz zapobiega powstawaniu zmarszczek.3 
 
3. Gęste włosy 
Dzięki skutecznym substancjom aktywnym działa od środka na cebulki 
włosów i wspiera je. Dba o strukturę włosa dla większego blasku i 
gęstości.4 
 
4. Atrakcyjne mięśnie 
Wspomaga tworzenie protein i wzrost masy mięśniowej.1,5 
 
5. Moc potencji 
Wspomaga naturalną produkcję testosteronu i pozytywnie wpływa na 
męskość.6 
 

1.2 Czy LR LIFETAKT 5in1 Men´s Shot jest odpowiedni również dla kobiet? 
 

LR LIFETAKT 5in1 Men´s Shot został opracowany specjalnie z myślą o 
potrzebach mężczyzn.  

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Tiamina, witamina B6, witamina B12 i magnez przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.  
2 Witamina B6, witamina B12 i magnez przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.  
3 Ryboflawina, witamina A, niacyna, biotyna i cynk pomagają zachować zdrową skórę. Witamina C przyczynia się do prawidłowej produkcji 
kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry.  
4 Biotyna i cynk pomagają zachować zdrowe włosy. Witamina E, witamina C, selen i cynk pomagają w ochronie komórek przed stresem 
oksydacyjnym. Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji włosów.  
5 Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Cynk pomaga w 
prawidłowej syntezie białka 
6 Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi. Selen przyczynia się do prawidłowego przebiegu 
spermatogenezy. Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych.  
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Organizm mężczyzny różni się zasadniczo od organizmu kobiety. Dlatego LR 
LIFETAKT 5in1 Men‘s Shot łączy w sobie dopasowane składniki 
zaczerpnięte z nauki i natury i dopasowane do potrzeb mężczyzn. 

 
Dla kobiet idealny jest  LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir. Już 1 ampułka 
dziennie pomaga spełnić marzenie o pięknie na wszystkich 5 obszarach: 
młody wygląd, nieskazitelna skóra, jędrne ciało, mocne włosy i 
paznokcie.7,8,9,10 

 

1.3 Jak smakuje LR LIFETAKT 5in1 Men´s Shot? 
 
Produkt ma egzotyczny smak z pikantną nutą pieprzu oraz dość gęstą 
konsystencję. 

 
Wskazówka: po schłodzeniu smakuje jeszcze lepiej. 
 

1.4 Czy ampułka jest wykonana ze szkła? 
 
Nie. Dostępne na rynku tego typu ampułki są wykonane z tworzywa sztucznego, a 
ciemny kolor pozwala chronić produkt między innymi przed promieniowaniem 
słonecznym. Ampułki są lekkie, nie są narażone na stłuczenie i możesz je bez 
problemu zabrać ze sobą w podróż np. w kieszeni lub w samochodzie. 
 

1.5 Co wyróżnia produkt 5in1 Men´s Shot? 
 
LR LIFETAKT 5in1 Men´s Shot to pierwszy produkt typu all-in-one idealnie 
dopasowany do potrzeb mężczyzn. Nieskomplikowany, skuteczny i zawiera 
wszystko, czego potrzebuje mężczyzna, w jednym shocie. Innowacyjny, 
podwójny kompleks aktywuje w organizmie pięć procesów odbudowy dla 
prawdziwej męskości dzięki naukowo potwierdzonemu działaniu składników 
oraz zapewnia profilaktyczną ochronę dzięki efektywnej kombinacji 
naturalnych składników. 
 

2. Wskazówki dotyczące stosowania 
 
2.1 Jak przyjmować LR LIFETAKT 5in1 Men´s Shot? 

 
Przed użyciem wstrząsnąć, a następnie wypić zawartość ampułki. Najlepiej 
stosować codziennie rano, ponieważ metabolizm jest bardziej aktywny w 
ciągu dnia, a składniki mogą być przyswojone przez cały organizm. Zaleca 
się stosowanie 1 ampułki dziennie przez co najmniej 3 miesiące. Można 
stosować długotrwale. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Biotyna, cynk, witamina A, ryboflawina i niacyna pomagają zachować zdrową skórę. Miedź pomaga w utrzymaniu 
prawidłowej pigmentacji skóry. Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania skóry.  
8 Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych.  
9 Biotyna i cynk pomagają zachować zdrowe włosy. Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji włosów.  
10 Cynk pomaga zachować zdrowe paznokcie.  
11 Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Tiamina przyczynia się do utrzymania 
prawidłowego metabolizmu energetycznego. Witaminy B6 i B12 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia  i 

znużenia. 
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2.2 Czy kobiety w ciąży, dzieci i diabetycy również 

mogą stosować LR LIFETAKT 5in1 Men´s Shot? 
 
LR LIFETAKT 5in1 Men´s Shot nie jest zalecany dla dzieci i kobiet w ciąży 
ze względu na zawartość kofeiny z ekstraktu z zielonej herbaty (7,5 mg 
kofeiny w dziennej porcji). 
 
Produkt ma egzotyczny smak z pikantną nutą pieprzu, jednak nie zawiera 
dodatku cukru, dzięki czemu jest odpowiedni również dla diabetyków. 
Zamiast cukru zawiera glikozydy stewiolowe. 
 

2.3 Czy LR LIFETAKT 5in1 Men´s Shot nie zawiera glutenu i laktozy? 
 

LR LIFETAKT 5in1 Men´s Shot nie zawiera cukru, sztucznych barwników, 
glutenu ani laktozy. 
 
LR stosuje kolagen pochodzenia wołowego - produkt nie jest wegetariański. 
 

2.4 Czy ampułki trzeba przechowywać w warunkach chłodniczych? 
 

Nie. LR LIFETAKT 5in1 Men´s Shot nie wymaga schłodzenia, działanie 
składników pozostaje stabilne. Jednak ampułki należy chronić przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i przechowywać 
maksymalnie w temperaturze pokojowej. Oznacza to, że można je 
przechowywać prawie wszędzie, nie zajmując miejsca w lodówce. Ampułka z 
łatwością zmieści się do kieszeni i można ją zabrać ze sobą w podróż. 
 
Wskazówka: produkt LR LIFETAKT 5in1 Men´s Shot można łatwo 
stosować na co dzień, np. w domu, w pracy lub w czasie podróży. W ten 
sposób można regularnie aktywować procesy odbudowy w organizmie. 
 

2.5 Czy są skutki uboczne stosowania LR LIFETAKT 5in1 Men´s Shot? 
 

LR LIFETAKT 5in1 Men´s Shot można stosować przez wiele miesięcy. 
Interakcje z lekami lub innymi produktami LR nie są znane ani 
spodziewane. Generalnie, podobnie jak w przypadku żywności i 
naturalnych składników czynnych, nie można całkowicie wykluczyć 
wystąpienia reakcji lub nietolerancji. 
 

 
3. Składniki i ich działanie 

 
3.1 Jakie są główne składniki LR LIFETAKT 5in1 Men´s Shot? 

 
LR LIFETAKT 5in1 Men´s Shot oprócz wody zawiera hydrolizat kolagenowy i 
L-argininę, które aktywują procesy odbudowy w organizmie, takie jak 
wspomaganie tkanki łącznej czy poszerzenie naczyń krwionośnych. Zawiera 
również pięć składników mineralnych, takich jak cynk, miedź, magnez, wapń 
i selen. 
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Shot wzbogacono również o dziesięć skoncentrowanych witamin (A, E, D3, 
tiamina, ryboflawina, niacyna, B6, B12, biotyna i witamina C). 
 
Efektywna kombinacja naturalnych składników chroni i jednocześnie działa 
profilaktycznie: ekstrakt z czarnego pieprzu, kofeina z zielonej herbaty, 
czarna porzeczka i ekstrakt z czerwonej pomarańczy. 
 
 

3.2 Jak działają poszczególne składniki? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
3.3. Po ilu dniach można liczyć na poprawę? 
 

Nie można określić dokładnego momentu poprawy, ponieważ występują 
tutaj różnice indywidualne. Duże znaczenie ma zdrowa dieta, właściwa ilość 
ruchu i zrównoważony tryb życia. LR LIFETAKT 5in1 Men´s Shot jest 
dostępny w praktycznym opakowaniu na 1 miesiąc ( = 30 ampułek do picia). 
Zalecane jest regularne i stałe przyjmowanie 1 porcji dziennie.. 

 

Składniki Działanie 

Cynk 

 

pomaga zachować zdrową skórę i włosy, pomaga w prawidłowej syntezie 

białka, pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi, 

pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji 

rozrodczych, chroni komórki przed stresem oksydacyjnym 

Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji włosów 

Magnez 

 

przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz do 

zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia , pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni 

Selen 

 

pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym oraz 

przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy 

Witamina A pomaga zachować zdrową skórę 

Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym 

Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni 

Tiamina przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego 

Ryboflawina pomaga zachować zdrową skórę 

 Niacyna pomaga zachować zdrową skórę 

 Witamina B6 

 

przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 

energetycznego oraz do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia 

Witamina B12 

 

przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 

energetycznego oraz do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia 

 Biotyna pomaga zachować zdrową skórę i włosy 

Witamina C 

 

przyczynia się do prawidłowej produkcji kolagenu w celu 

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry oraz pomaga w 

ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym 

 


