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 LR Health & Beauty Systems GmbH · 59227 Ahlen 

LR Health & Beauty Systems pidättää oikeuden teknisistä ja laadullisista 
parannuksista johtuviin tuotteiden muutoksiin sekä mahdollisista painovirheistä 

johtuviin virheisiin.

LR-jälleenmyyjä:

LR-tuotteiden myynti tapahtuu ainoastaan
LR-jälleenmyyjien kautta. 
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Voi hyvin ja näytä paremmalta – Body 
Missionin ansiosta!

”Feel good. Look better.” 28 päivän Body Mission on täydellinen kaikille niille, jotka 

haluavat vihdoin tarttua toimeen tavoittaakseen ”henkilökohtaisen ihannepainonsa”!

Tieteellisten tutkimusten perusteella asiantuntijat ovat kehittäneet kokonaisvaltaisen 

konseptin, jolla painonpudotus ei ole pelkästään yksinkertaista ja toimivaa, vaan 

myös lisäksi hauskaa: herkullinen ja tasapainoinen ravitsemus, liikunta sekä monet 

lisätuotteet pitävät yllä motivaatiotasi. Tavoittele ihannepainoasi ja aloita heti! 
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Konkreettinen tavoite – 
ja tie sinne!
Mikä on tärkeintä painonpudotuksessa? Konkreettinen, saavutettavissa oleva tavoite. Aseta 

itse itsellesi ihannepaino tai tietty määrä päiviä, jotka haluat joka tapauksessa ylläpitää 

dieettiäsi. Suosittelemme aloittelijoille 28 päivän Expert Programmia.

28 päivän aika motivoi – sillä siten tavoite on aina näköpiirissä.  Lisäetu: Body Mission Boxin 

tuotteet on suunniteltu tarkalleen tälle ajanjaksolle, ja ne ovat siten täydellisenä tukena 

sinulle. Aloita heti 28 päivän Body Mission!

Kaikki tuotteet ovat toki tilattavissa myös erikseen ja tukevat sinua myös pitkäjaksoisessa 

painonpudotuksessa.

Tavoite on nyt asetettu – Body Missionin kokonaisvaltainen konsepti vie sinut 

tavoitteeseesi!

LIIKUNTA

Oletpa sitten aloittelija tai 
ammattilainen, sinua odottavat 
tehokkaat harjoitukset 
omalla harjoitustasollasi!

MOTIVAATIO

Body Mission toimii vieläkin 
paremmin henkilökohtaisen
laihdutusvalmentajasi
ansiosta!

RAVITSEMUS

Vaihteleva, tasapainoinen, 
vähäkalorinen ja samalla 
todella herkullinen –
Figuactivin ansiosta!

Onnistu
Body Missionilla

Ensimmäinen askel on
otettu. Olet päättänyt ryhtyä 
tavoittelemaan omaa 
”ihannepainoasi”. Hienoa!
Menestyskonseptisi on 
Body Mission. Sen kolme 
pääkohtaa – ravitsemus, 
liikunta, motivaatio –
tarjoavat sinulle juuri sitä 
tukea, jota tarvitset matkalla 
ihannepainoosi.
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Oikea ravitsemus on ensimmäinen 
askel
Dieetin aikana on erityisen tärkeää saada pienemmästä kalorimäärästä

huolimatta kaikkia tärkeitä ravintoaineita. Figuactiv-tuotteilla voit pudottaa 

painoasi korvaamalla niillä kaksi ateriaa päivässä*. Tieteellisesti laaditut reseptit 

takaavat tasapainoisen ravitsemuksen – ja samalla oikein hyvän maun: makean 

kermaisesta rapean herkulliseen. 

*  Kahden aterian korvaaminen päivässä vähäkalorisessa ravitsemuksessa edistää painonpudotusta.

ATERIAT

• 2 x pirtelö valintasi mukaan
• 1 x keitto valintasi mukaan
• 1 x Vital
• 1 x patukka
 (6 kpl pakkauksessa)
 valintasi mukaan

DIEETTIBOOSTERIT

• 1 x yrttitee
• 1 x Protein Drink
• 1 x ProBalance
• 1 x Shaker

EXTRAT

• Infoesite
• Henkilökohtainen koodi
 omaan  
 laihdutusvalmentajaasi
 sivustolla
 body-mission.com

Body Mission
Expert Programm –
täysin makusi mukaan

Kaikki, mitä tarvitset, 
yhdessä pakkauksessa
– se on ylellistä
räätälöityä mukavuutta.
Voit yksilöllisesti valita 
lempikeittosi, -pirtelösi 
ja -patukkasi koko 
Figuactiv-valikoimasta.
Sen lisäksi saat älykkäät 
dieettiboosterit ja 
muita extroja.
Kokoa tuotteista
helposti
toiveyhdistelmäsi!

Ravitsemus

Tarjoiluehdotus Tarjoiluehdotus
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PROBALANCE

Dieetin aikana keholla on
taipumus
liikahappoisuuteen. ProBalance 
sisältää kehollesi arvokkaita 
emäksisiä kivennäisaineita ja 
hivenaineita sisäisen tasapainon 
takaamiseksi!

FIGUACTIV-YRTTITEE

Dieetin aikana juominen on 
todella tärkeää!
Asiantuntijat suosittelevat
juomaan päivässä vähintään 
1,5 l vähäkalorisia juomia. 
Parhaiten tarkoitukseen sopii 
Figuactiv-yrttitee.

Body
Missionin
monipuolinen
tarjonta
yhdellä
silmäyksellä

FIGUACTIV
PROTEIN DRINK

80 % puhdasta proteiinia
5 eri lähteestä. Herkullinen
vaniljan maku.

SISÄLTÖ:

•   Henkilökohtainen koodi 
jokaisessa setissä

•   Käytettävissä aina ja kaik-
 kialla
•   Näyttää edistymisesi 
•   Motivoi ja muistuttaa
•   Sisältää

ravitsemussuunnitelmia ja 
resepti-ideoita

•   Tarjoaa kuntoiluohjeita 
sisältävän videon

DIEETTIBOOSTERIT

Jotta dieettisi onnistuisi
tehokkaammin,
Figuactivin
tukituotteet antavat 
sinulle lisää hyvinvointia
– taaten pitkäaikaisen 
menestyksen.

EXTRAT

Body Mission tarjoaa
sinulle mm.
henkilökohtaisen 
laihdutusvalmentajan ja 
koko joukon extroja – jotka 
ovat käytettävissäsi 
osoitteessa
body-mission.com

KERMAISET PIRTELÖT

Pirtelöissä yhdistyvät
herkullinen maku ja arvokkaat 
ainesosat: sekoita maitoon 
shakerissa ja nauti!

KÄTEVÄT PATUKAT

Erityisen käteviä pitää aina 
mukana: jokainen makea tai
pikantti patukka korvaa 
täysipainoisen aterian!

PIKANTIT KEITOT

Pikantti maku ja vähäkalorisuus
eivät välttämättä sulje toisiaan 
pois!
Tämän todistavat Figuactiv-
keitot.

VITAL CRUNCHY
CRANBERRY
Kuin mysliä: Figuactiv Vital
Crunchy-Cranberry sekoitetaan
maidon sijasta jogurttiin.
Se sisältää arvokkaita viljoja ja
hedelmäisiä karpalonpalasia.

ATERIAT

kermaisista pirtelöistä
ja rapeasta Vital Crunchy-
Cranberrystä
pikantteihin keittoihin ja 
käteviin patukoihin
 - Figuactiv-tuotteet
mukautuvat mainiosti
arkipäivääsi, milloin ja
missä tahansa. 

Tarjoiluehdotus Tarjoiluehdotus Tarjoiluehdotus Tarjoiluehdotus

Tarjoiluehdotus Tarjoiluehdotus Tarjoiluehdotus

Figuactiv Mansikka-banaani
(80201)
Figuactiv Latte-Macchiato
(80203)
Figuactiv Vanilja 
(80280)

Figuactiv Perunakeitto
”Auberge” (80208)
Figuactiv Tomaattikeitto
”Mediterranée” (80209)
Figuactiv Vihannes-Curry-keitto
”India” (80210)

Figuactiv Vital
Crunchy-Cranberry (80295)

Figuactiv Crunchy Caramel
(80272)
Figuactiv Mansikka-jogurtti
(80284)
Figuactiv Nougat (80271)
Figuactiv
Mediterana (80547)

Figuactiv-yrttitee 
(80205)

Figuactiv Protein Drink (80550) ProBalance (80102)
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Liikuntaa
hyvinvointiin
ja näkyviin
tuloksiin
Ravitsemuksen muuttaminen on
ensimmäinen askel matkalla
ihannepainoon. Jotta voit tuntea olosi
kokonaisvaltaisesti hyväksi Body 
Missionin aikana, on liikunta tärkeässä 
asemassa. Jo ensimmäisillä askelilla 
voit kokea onnistuisen hetkiä,
pitemmällä tähtäimellä alat huomata 
selviä muutoksia. 

ANNA DIEETILLESI TUKEA – LIIKUNNALLA!

Hölkkää, ui, nostele painoja…on olemassa monia urheilulajeja, jotka kiihdyttävät

voimakkaasti rasvojen palamista. Mutta ei hätää: myös pienellä vaivalla voi saavuttaa

näkyviä tuloksia esim. käyttämällä Body Mission -jumppanauhaa. Se soveltuu eri

vaikeustasoa oleviin kuntoiluliikkeisiin – jotka on helppo tehdä kotona! Tehokkaat

harjoitukset löydät kuntoiluvideoilta osoitteesta body-mission.com.

Liikunta
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Dieettivaihe Dieettivaihe

Lihas-
massa

Normaali ravitsemus Figuactiv-päivä

Kaloreita
Perinteiset dieetit Figuactiv Body Mission

12 

Päästäkseen eroon ei-toivotuista rasvamakkaroista on tärkeää polttaa rasvaa: 

kehoon kertyneet rasvavarastot alkavat pienentyä vasta kun kaloriensaanti on 

vähäisempi kuin kalorienkulutus. Se tarkoittaa, että dieetin aikana on ensinnäkin 

vähennettävä kaloriensaantia. Se tapahtuu Figuactiv-tuotteilla aivan automaattisesti. 

Toiseksi energiankulutusta tulisi tehostaa – sen voit saavuttaa lisäämällä liikuntaa. 

Säästä kaloreita 
Figuactiv-aterioilla

Figuactiv Proteindrink 

sisältää 80 % puhdasta 

proteiinia ja lisäksi

tärkeää magnesiumia.

5 erilaista

proteiinilähdettä

sekä B6-vitamiini

suojaavat lihaksiasi 

dieetin aikana aivan

erityisellä tavalla.3,4.

BODY MISSION: TUKEA PROTEIINEISTA

1 Proteiini edistää lihasmassan säilymistä
2 Proteiini edistää lihasmassan kasvua
3 Magnesium edistää normaalia proteiinisynteesiä ja lihasten normaalia toimintaa
4 B6-vitamiini edistää normaalia proteiini- ja glykogeeniaineenvaihduntaa 

Tärkeää: 
polta rasvoja, ylläpidä lihaksia!

Tarjoiluehdotus

Lihasmassan ylläpito 

Lihakset lisäävät energiankulutusta. Se tarkoittaa, että mitä enemmän kehosi täytyy 

huolehtia lihaksista, sitä suurempi on kalorienkulutus. Lihasmassan ylläpitäminen on 

sen vuoksi avain pitkäaikaiseen, terveelliseen painonpudotukseen. Dieetin aikana siinä 

auttavat erityisesti proteiinit, sillä ne estävät lihasmassan katoamista1 ja auttavat lisäksi 

lihasten rakentamisessa2 – Figuactiv-tuotteet käsittävät korkean proteiinipitoisuuden ja 

tukevat lihaksiasi siksi paremmin kuin dieetit, joista saa vähemmän proteiineja! Lihasten 

ylläpitäminen laskee pitkäaikaisesti kehosi rasvapitoisuutta, ja vältyt siten jojoefektiltä.
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Motivaatio johtaa sinut
tavoitteeseesi
Dieetti on hyvä silloin, kun se toimii. Body Mission toimii – sillä se vakuuttaa 

aidolla nautinnolla oman makusi mukaan,  yksilöllisillä liikuntaohjeilla ja

säännöllisillä motivointiviesteillä. Osoitteessa body-mission.com herkullisten 

reseptien ja urheilullisten videoklippien avulla henkilökohtainen

laihdutusvalmentajasi vie  sinut tavoitteeseesi.

Löydä koko Body
Mission -maailma
osoitteesta
body-mission.com.

Saat oman
henkilökohtaisen
Body Mission
-pääsykoodisi
aloituspakkauksen
yhteydessä.
Henkilökohtaisella
laihdutusvalmentajallasi 
sinua odottavat monet 
herkulliset resepti-ideat
ja tehokkaat 
kuntoharjoitukset lyhyissä 
videoklipeissä Voit myös 
lukea muiden
onnistumisista sekä jakaa 
oman menestystarinasi! 
Tule osaksi Body Missionia!

Motivation

Tarjoiluehdotus



Minun Body Missioni – minun 
onnistumiseni
Päivä 1-7 

Monien erilaisten viime vuosina kokeilemieni dieettien jälkeen – joista valitettavasti 

mikään ei toiminut pysyvästi, aloitan Body Missionin täynnä motivaatiota – 

ihannepainoon pääsemiseksi. Figuactiv-pirtelöistä tulee heti suosikkejani: latte 

macchiato ja vanilja ovat ihanan kermaisia ja herkullisia – voin tuskin uskoa, 

että laihdun niiden avulla. Myös harjaantumattomalle helposti ymmärrettävien 

kuntoiluvideoiden avulla pystyn jopa päivittäin motivoimaan itseni pieneen 

jumppaan!   

Päivä 8-14

Ruokien runsaan vaihtelun vuoksi minusta ei ole lainkaan vaikeaa noudattaa 

ravinto-ohjelmaa. Kaloreiden polttamiseksi paremmin ja lihasten rakentamiseksi 

lisään tällä viikolla liikkeiden toistojen määrää. Motivaation lisäämiseksi olen 

hankkinut uuden jumppa-asun ja kengät! 

Päivä 15-21

Tällä viikolla minulla on loma ja matkustan Marrakeschiin – normaalisti herkuttelen 

lomallani täysillä. Pirtelöiden ja kätevien patukoiden, jotka olen kätevästi matkaa 

varten pakannut laukkuuni, ansiosta minun on kuitenkin edelleen helppo noudattaa 

tavoitettani. Päivittäisten harjoitusteni sijaan kävelen mieluummin satumaisessa 

kaupungissa. Vaikea uskoa, mutta lomaviikkoni jälkeen olen laihtunut lisää!

Päivä 22-28

Enää 7 päivää? Minä vain ihmettelen, miten nopeasti aika on kulunut. Motivaationi 

on vankkumaton – myös koska huomaan housuistani, että olen todellakin laihtunut. 

Lisäksi tunnen itseni kokonaisuudessaan selvästi 

kiinteämmäksi ja parempikuntoisemmaksi. 

Lopputulos 4 viikon jälkeen? Ostin 3 uudet housut ja 

iloitsen joka aamu peilikuvastani! Mutta en ole vielä 

läheskään tavoitteessani...

 

Cornelia Scharmer, 

54, Münsteristä, 

on testannut Body 

Missionia. Hänen 

tavoitteensa oli päästä 

eroon kiusallisista 

talvikiloista. 

Lue tästä hänen 

menestystarinansa…

Tarjoiluehdotus
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Aterianautintoja koko päivän
TOIMII – TÄYSIN ILMAN KILJUVAA NÄLKÄÄ 

Kiljuva nälkä ilmenee useimmin runsashiilihydraattisten aterioiden kuten 

pastaruokien, makeisten ja makeiden juomien jälkeen. Ne aiheuttavat veren 

sokeritason nopean nousun ja laskun. Figuactiv-tuotteissa hiilihydraattien 

pitoisuutta on vähennetty, ja ne ehkäisevät siten nälkäkohtausten esiintymistä. 

Sen sijaan ne sisältävät korkean proteiinipitoisuuden, joka takaa pääasiassa 

kylläisyyden tunteen.

Yksilöllisesti koottu Body Mission tarjoaa sinulle joka päivä tasapainoisia, herkullisia 

aterioita. Mutta myös lempiruokasi on sallittu! Päivän kolmannen aterian voit valita 

täysin mieltymyksesi mukaan. Laihtumisen nopeuttamiseksi on tietenkin suositeltavaa 

nauttia myös silloin ruoka-aineita, joilla on alhainen glykeeminen indeksi, eli korkea 

kuitupitoisuus ja alhainen hiilihydraattipitoisuus.   

Henkilökohtaisesta laihdutusvalmentajastasi osoitteesta body-mission.com 

löydät runsaasti resepti-ideoita!

 

Veren sokerin käyttäytyminen aterian jälkeen 

Figuactiv ShakeValkoinen sämpylä 
hunajalla

Verensokeriarvo 
ennen ateriaa

Nälkäkohtaukset

Verensokeri 

Tarjoiluehdotus
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Minun Body Missionini – minun päiväni!
28 päivän Body Mission -konsepti toimii, sillä se on helppo sovittaa arkipäivän ohjelmaan.
 

Figuactiv Shake* maistuu 

aamulla herkulliselta ja 

säästää kaloreita. Lisäksi 

kermainen pirtelö on nopea 

valmistaa,  mikäli aamulla 

on kiire. 

Painon pudottamiseksi sinun 

tulisi korvata kolmesta

ateriasta kaksi

Figuactiv-tuotteilla*.

Lempiateria  päivällä on 

kuitenkin sallittu  –

parhaiten sen syömiseen 

soveltuu lounasaika!

Liikunnan pitäisi kuulua päivittäiseen ohjelmaasi. Voit liikkua 

heti aamulla herättyäsi virkistyäksesi tai illalla, päätös on sinun! 

Kumpanakin ajankohtana voit vaihdella harjoitusten lajia ja 

tehokkuutta toistojen määrällä! Kaikki videot löydät

henkilökohtaisesta laihdutusvalmentajastasi osoitteesta

body-mission.com.

*Kahden aterian korvaaminen päivässä vähäkalorisessa ravitsemuksessa edistää 
painonpudotusta.

Illalla on mukava nauttia

jotain pikanttia. Herkullinen 

ja lämmin Figuactiv-keitto 

on silloin juuri oikea valinta, 

ja se tekee myös kylläiseksi.

Päivällä voit nauttia

lempilounaasi esim.

currykanapataa

mangolla!

 

CURRYKANAPATAA
MANGOLLA

Ainekset  

2 HENGELLE

• 100 g kevätsipulia

• 200 g kanan rintafilettä

• 1 rl rapsiöljyä 

• 1/2 tl curryjauhetta

• 1 mango (tuoreena tai säilykkeenä)

• 350 ml vettä 

• 1 kasvisliemikuutio

• 150 g täysjyväriisiä

• 15 g mango-chutneyta

Energiaa 447 kcal

Proteiinia 29,6 g

Hiilihydraattia 63 g

Kuitua 4,8 g

Rasvaa 7,75 g

Valmistus 

Pese ja pilko kevätsipulit ja kanan rintafileet. Kuumenna öljy 

pannulla. Lisää kevätsipulit, kanafileet ja curry ja ruskista. Valuta 

säilykemangosiivut tai kuori tuore mango ja poista kivi. Leikkaa 

mango viipaleiksi ja lisää pannulle. Ota mehu talteen ja laimenna 

0,5 l:lla vettä. Kaada neste pannulle ja anna kiehahtaa. Liuota 

kasvisliemi sekaan ja anna hautua miedolla lämmöllä n. 10 

minuuttia. Mausta mango-chutneyllä ja maista. Lisukkeeksi sopii 

keitetty riisi. Hyvää ruokahalua!

ÄLÄ UNOHDA JUODA!

Painonpudotuksen aikana on erityisen tärkeä juoda riittävästi 

nestettä! Juomiksi soveltuvat vesi ja tee – esimerkiksi

Figuactiv-yrttitee! 

Vihje: lasi lämmintä vettä aamulla auttaa

aineenvaihduntaasi heräämään!

AAMULLA

Tarjoiluehdotus Tarjoiluehdotus

PÄIVÄLLÄ ILLALLA
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Viikon Body Mission

AAMULLA
Figuactiv Shake  
Latte-Macchiato  
 

PÄIVÄLLÄ
Punavihreä risotto

ILLALLA
Figuactiv Vital 
Crunchy-Cranberry  

+ LIIKUNTA 

AAMULLA
Figuactiv Shake  
Mansikka-banaani  
 

PÄIVÄLLÄ
Papupasta ja porsaanfi le

ILLALLA
Figuactiv Vihannescurrykeitto 
India  

+ LIIKUNTA

AAMULLA
Figuactiv Shake  
Mansikka-banaani   
 

PÄIVÄLLÄ
Kasvipaella tofulla

ILLALLA
Figuactiv Vital 
Crunchy-Cranberry  

+ LIIKUNTA

AAMULLA
Figuactiv Shake  
Latte-Macchiato  
 

PÄIVÄLLÄ
Hapanimelä kiinapannu

ILLALLA
Figuactiv Shake  
Mansikka-banaani  

+ LIIKUNTA

AAMULLA
Figuactiv Vital 
Crunchy-Cranberry  
 

PÄIVÄLLÄ
Kurttukaaliparsarullat

ILLALLA
Figuactiv-patukka Crunchy
Caramel  

+ LIIKUNTA

AAMULLA
Figuactiv Vital 
Crunchy-Cranberry   
 

PÄIVÄLLÄ
Raikas tortellinisalaatti

ILLALLA
Figuactiv Shake  
Mansikka-banaani        

 

+ LIIKUNTA

AAMULLA
Figuactiv Shake  
Latte-Macchiato
  

PÄIVÄLLÄ
Fetaperunalaatikko

ILLALLA
Figuactiv-patukka
Crunchy Caramel 

+ LIIKUNTA

Tästä näet, miltä Body Mission -viikkosi voisi näyttää. Henkilökohtaisesta 

laihdutusvalmentajastasi osoitteesta body-mission.com löydät kaiken, mitä sen 

lisäksi tarvitset: erilaisia kuntoiluvideoita ohjeineen ja suuri valikoima reseptejä 

suosikkilounaiksi. Sieltä löydät sekä kasvis-, liha- että kalaruokia!

Tarjoiluehdotus Tarjoiluehdotus Tarjoiluehdotus

Tarjoiluehdotus
Tarjoiluehdotus
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