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 O životním stylu a kosmetice

PLEŤ
S ROZŠÍŘENÝMI ŽILKAMI 

JAK JÍ POMOCI?

TRENDY 
LETNÍHO LÍČENÍ 

KOSMETICKÁ 
VÝBAVA,

KTERÁ VÁM NESMÍ CHYBĚT!

Odborník radí:

PLEŤ  
A STRAVOVÁNÍ
JAK SE OVLIVŇUJÍ?

FOR LIFE & MADAGA   
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Pleť v 25 letech je většinou krásná a bezproblémová a proč zmiňuji 
zrovna pětadvacátý rok? Protože značka FLM letos slaví 25 let od 
založení. Pane Dvořáku, jaká je u Vás 25-letá zkušenost s vývojem 
kosmetických produktů, také tak krásná a bezproblémová jako pleť 
pětadvacetileté ženy?
Vývoj kosmetických přípravků je nejen krásná, ale také velmi specifi cká 
a zodpovědná činnost, na které se podílí rozsáhlý výzkumný team. Tedy 
celá řada odborníků, jenž má jeden jediný úkol. Pouhou myšlenku, kte-
rá stojí na samotném začátku, přetvořit na unikátní produkt, jehož 
základním cílem je respetování biologických funkcí kůže. Tato cesta je plná 
různých specifi k, a proto není výjimkou, že přípravky prochází nejen 
hledáním nejvhodnějších kombinací účinných látek, ale často i několika 
letým vývojem.

Jaký je rozdíl mezi vývojem kosmetiky před 25 lety a dnes?
Nesrovnatelný. Před dvaceti, třiceti lety měl kosmetický trh jen velmi ome-
zené možnosti, což pramenilo zejména z malého výběru kvalitních surovin. 
A právě to byl impuls, který nás motivoval vydat se cestou vlastního vývoje.
Musím říci, že během své dlouhé historie jsme zažili mnoho přelomových 
událostí. Vyvinuli jsme technologie, které v kombinaci s letitými zkuše-
nostmi a nejúčinějšími látkami, jenž velmi pečlivě vybíráme a dovážíme 
z celého světa, nyní vytváří ikony nejaktuálnějsích kosmetických trendů. 
Navíc významně působíme a aktivně se podílíme na výzkumech v oblasti 
kosmetologie a dermatologie. Od roku 1994 až dodnes jsme tedy ušli 
obrovský kus cesty, který byl na začátku jen snem.

Nejdříve mi ale pane Dvořáku řekněte, co vše se u vaší značky za 
těch 25 let změnilo?
Změnilo se téměř vše, jediné co se nezměnilo je místo výroby. 
FOR LIFE & MADAGA je tradiční značka vyráběná výhradně v České 
republice. 

již 25 let 
s vámi

FOR LIFE & MADAGA

Květen 2019 bude patřit číslu 25 a české kosmetice. 
Proč tato kombinace? Protože česká kosmetická značka 
FOR LIFE & MADAGA letos slaví 25. výročí.

Při této příležitosti jsme vyzpovídali Romana Dvořáka, majitele 
kosmetické značky FOR LIFE & MADAGA.

V průběhu let, s příchodem nových 
poznatků, se totiž měnila celko-
vá image fi rmy, její zaměstnanci, 
grafi cká prezentace, obalová tech-
nologie i proces a kvalita výroby. 
Každý tento článek byl však důleži-
tým stavebním kamenem pro silnou 
a stabilní fi rmu, kterou dnes FLM je.

Ve FLM vyvíjíte a vyrábíte pro-
dukty pro různé věkové katego-
rie a kožní problematiku. Komu 
jsou určeny?
Ženám, mužům, ale i dětem. Pro 
všechny typy lidské kůže, všech 
věkových skupin. V naší nabídce na-
jdete multigenerační, ale i bariero-
vé přípravky pro ošetření pokožky, 
která běžnou kosmetiku nesnese. 

Bavili jsme se o produktech 
značky FLM. Jaký je rozdíl mezi 
různými produkty, jen v surovi-
nách nebo i ve zpracování?
Rozdíl je v obojím, kvalitní suroviny 
jsou základ každého produktu, ale 
bez špičkového zpracování je i ta 
nejlepší surovina k ničemu. Příprav-
ky značky FOR LIFE & MADAGA jsou 
vyráběny za pomocí nejmodernější 
technologie HIGH TECHNOLOGY III 
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(která je obdobná jako u léčiv) ve sterilním prostředí bez přístupu atmo-
sférického vzduchu. Významným kritériem je zásadní či úplné vyloučení 
potenciálních alergenů. Díky všem těmto aspektům a nejvyšším kvalitativ-
ním standardům je nejen v odborných, ale také spotřebitelských kruzích 
FOR LIFE & MADAGA  považována za značku celosvětového formátu.

Vaše produkty FOR LIFE & MADAGA dodáváte převážně do kosme-
tických salonů, konečným klientům a 2DERM také do lékáren. Jaký 
je podle Vás rozdíl, když si koupím přípravek v salonu, v lékárně 
nebo u výrobce?
Dbáme na to, aby zákazník spolu s přípravkem obdržel odbornou radu 
a měl také možnost přípravek vyzkoušet formou vzorku, před jeho zakou-
pením. Všechny tři varianty (tedy kosmetický salon, výrobce nebo lékárna) 
jsou v servisu kvalitativně podobné. 
V salonu je skvělé spojení domácí a salonní péče, v lékárně odborný 
pohled magistra zejména na kožní obtíže a u nás ve FOR LIFE & MADAGA 
navíc řešíme i komplikované případy zejména u dětí, kdy je výběr péče 
a režimové opatření složitější.

No a pokud by vaši zákazníci chtěli jít nakoupit přímo ke zdroji, tak jen 
připomínám, že showroom a poradenské centrum estetické kosmetiky 
najdou na ulici Moravanská 85 v Brně.

Co považujete za klíčové při vývoji kosmetického přípravku?
Zkušenost, odvahu a hlavně pokoru. Čerpáme také ze zkušeností předků, 
mnohdy strávíme stovky hodin studiem podkladových materiálů, teprve 
poté přichází návrh receptury produktu a následně se vytvoří vývojový 
vzorek, který je dále podrobován mnoha testům. Výsledkem všech 
těchto faktorů je pak špičkový produkt.

Vaše společnost FOR LIFE spol. s r. o., nejenže se může pochlubit 
téměř dvěma sty druhy přípravků, ale také jako jediná ob-
držela patent na mikroemulzní systém, který strukturálně 
i funkčně dočasně nahrazuje bariérovou funkci kůže. 
Komu je určen?
V laboratořích For Life spol. s r. o. ve spolupráci s předními světově uzná-
vanými dermatology pod vedením prof. MUDr. Záhejského, byl vyvinut 
a uveden na trh unikátní emulzní systém 2DERM, jenž má zcela nové 
originální složení, a který je nesporným přínosem pro chronicky postiženou 
kůži (např. ekzematiků, hyper-reaktivní kůži, Periorální dermatitidy apod.).
Jistě se stane základem pro další vývoj kosmetických prostředků 2DERM na 
úrovni mikro a nanotechnologie. V této kategorii přípravků připravujeme 
mnoho dalších novinek.

Pane Dvořáku, jelikož letos kosmetická značka FOR LIFE & MADAGA 
slaví 25 let na trhu, tak nějak tuším, že to asi nenecháte jen tak bez 
odezvy. Chystáte nějaké dárky pro zákazníky či různé akce?
Čtvrt století je příležitost, kterou se hodí oslavit. Díky důvěře klientů se 
můžeme zdokonalovat a za to srdečně děkujeme. Připravili jsme pro-
to mnoho soutěží o kosmetické přípravky, hodnotné kosmetické dárky 
a slevu 25% pro naše zákazníky. Informace se včas dozvíte na stránkách 
www.forlifemadaga.com

rozhovor…
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A plánujete i nějaké novinky 
mezi výrobky? Ke konci roku 
jste uvedli na trh novou řadu  
My Secret - Gold & Diamond, 
tak bude něco podobného 
i letos?
Zákazníci se při nákupech kosmeti-
ky rozhodují stále více uvědoměle,
a proto logicky vyhledávají nové 
trendy špičkové kvality, za dostup-
nou cenu. Tato kritéria značka 
FOR LIFE & MADAGA splňuje beze 
zbytku. Abychom všechny naše 
stávající i nové zákazníky uspoko-
jili, každoročně vydáváme několik 
novinek a ani letos tomu nebude 
jinak. Jaké to ale budou se nech-
te překvapit. Prozradím jen, že 
se bude jednat o další nezbytnou 
kosmetickou vychytávku.

Děkujeme za rozhovor.
Redakce FLS

Děkuji Vám 
a srdečně Vás zvu do showroomu 
a poradenského centra estetické 
kosmetiky FOR LIFE & MADAGA 
na ulici Moravanská 191/85 v Brně. 

Roman Dvořák
www.forlifemadaga.com    
www.forlifekosmetika.cz



Našeho odborníka, Našeho odborníka, RNDr. Josefa Skalníka,RNDr. Josefa Skalníka, jsme se zeptali na několik otázek týkajících se stravy  jsme se zeptali na několik otázek týkajících se stravy 
a naší pleti. Jak spolu souvisí a jak se ovlivňují, jaké pokrmy jsou pro uchování zdraví pokožky vhodné a naší pleti. Jak spolu souvisí a jak se ovlivňují, jaké pokrmy jsou pro uchování zdraví pokožky vhodné 
a co z jídelníčku raději vyloučit? A jak se stravovat v případě, že trpíme ekzémy, akné nebo přecitlivělou a co z jídelníčku raději vyloučit? A jak se stravovat v případě, že trpíme ekzémy, akné nebo přecitlivělou 
pokožkou?pokožkou?

Odpovídá RNDr. Josef Skalník, Brno
Čím je dáno, že naše strava ovlivňuje kvalitu naší pleti?
Poměrně komplikovaná otázka, na kterou se pokusím ve stručnosti odpo-
vědět. Dle dostupných studií, ale i na základě klinických zkušeností mohu 
říci, že vše ovlivňují vnitřní procesy těla, které musí přímo reagovat na 
naši stravu. Velmi zjednodušeně řečeno, pokud konzumujeme potraviny 
s vysokým glykemickým indexem, dochází po jejich konzumaci k výraz-
nému zvýšení cukru v krvi, na který náš organismus reaguje tak, že pro-
dukuje vyšší množství inzulínu. A právě inzulín stimuluje hormony, kte-
ré následně vytváří nadměrnou produkci kožního mazu, a jsme u jádra 

prostředím těla. Stejně jako je pokožka oslabena a působí nezdravým 
dojmem při nemoci, ovlivňuje ji tak i nesprávná strava. Navíc přichází léto, 
během něhož bude řada z nás ve zvýšené míře cestovat a poznávat nové 
pokrmy. 
Pokud tedy naše pokožka běžně trpí kožními problémy, je narušená nebo 
jen citlivá, měli bychom se ve všech těchto případech mít na pozoru. To, že 
neznámý cizokrajný pokrm běžně konzumují místní obyvatelé, pro které 
nepředstavuje nejmenší problém, ještě neznamená, že u nás to bude stej-
né. Vedle rozbouřeného žaludku či nevolností se tak toto experimentování 
může projevit i na naší pleti. 

To, jak ke svému tělu, životosprávě 
a zdraví přistupujeme, se dříve či 
později projeví i navenek. Při pra-
videlném a dlouhodobém kouření, 
užívání alkoholu, nedostatečném 
spánku nebo vysoké míře stresu, 
bude naše pleť působit nezdravým 
dojmem a známky stárnutí na sebe 
nenechají dlouho čekat. A stej-
ně jako naši pleť a celkový vzhled 
ovlivňují vnější faktory, ovlivňu-
je pokožku i naše strava. To ještě 
neznamená, že krásné a zdravé 
pleti docílíme jen konzumací 
zeleninových salátů nebo popí-
jením bylinných či zelených čajů. 
Přesto existují potraviny a pokrmy, 
které pleti jako takové dokáží pro-
spět, ale na druhou stranu i takové, 
které ji spíše škodí, zatěžují a mo-
hou způsobovat kožní problémy. 

Pleť je jednoduše živý organismus, 
který je přímo propojen s vnitřním 

PLE Ť 
A STRAVOVÁNÍ 
JAK SE OVLIVŇUJÍ?

Odborník radí:
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radíme…

radíme…

problému. Při nadměrné produkci 
kožního mazu začíná být pleť mast-
ná, nevzhledná, je hodnocena jako 
problematická a postupně dochází 
ke vzniku akné. 

Jaké potraviny a nápoje nám 
mohou tento proces vyvolat?
Jedná se o potraviny s vysokým 
množstvím sacharidů. Jsou to 
například cukrovinky všeobecně, 
bílé pečivo, slazené nápoje a řada 
dalších. Na druhou stranu se ukazu-
je, že tento proces mohou vyvolat 
i mléčné výrobky vyrobené z krav-
ského mléka, které mají relativně 
nízký glykemický index. Mléčné 
výrobky jsou hodnoceny jako spolu-
viník rychlého vzniku akné, a obec-
ně výzkumy ukazují, že tyto kožní 
problémy spíše vyvolá mléko od-
středěné než například plnotučné. 

Pokud je naše pleť problema-
tická nebo hypercitlivá, jakým 
pokrmům bychom se měli vy-
hnout?
Doporučil bych co nejvíce ome-
zit právě příjem sacharidů a mléč-
ných produktů, ale také tučných 

pokrmů. Ty jsou jednak nezdravé 
pro celý náš organismus, ale rov-
něž mohou vyvolat mikrozánětli-
vé procesy celého organismu, pleť 
nevyjímaje. Problematický kožní 
stav tak mohou zbytečně zhor-
šit, což rozhodně není žádoucí. 
Dále bych jmenoval alkohol, který 
prozměnu pleť vysušuje a omezil 
bych i příjem soli, která způsobuje 
nadbytečné zadržování vody a pleť 
má tak sklon k otokům. Vynechal 
bych i výrazně kořeněná a ostrá jíd-
la, která rovněž stav pleti zhoršují 
a zbytečně ji dráždí, což představu-
je zásadní problém právě u naruše-
né a citlivé pleti.

Jak se stravovat na zahraničních 
dovolených, abychom si udrželi 
zdravou pleť?
Při pobytu ve vzdálených a exotic-
kých destinacích bych doporučil 
příliš neriskovat a vsadit na jistotu, 
a to nejen s ohledem na pleť, ale 
i celkový pocit střevního komfor-
tu. Obecně je vhodné se vyhnout 
neznámému koření, a to přede-
vším tomu pikantnímu, na jehož 
působení nejsme zvyklí. Neznámá 
koření, hojně připravovaná nebo 
míchaná na místních tržištích, nám 
mohou způsobit i výrazné alergic-
ké reakce, které se mohou projevit 
jak na pleti, tak v horším případě 
i závažnějšími zdravotními problé-
my. Doporučuji tak konzumovat 
ingredience a suroviny, které známe 
a víme, jak na ně náš organismus 
a tím pádem i pleť reaguje.

Jaké potraviny bychom naopak 
pro zdravou pleť měli vyhledá-
vat?
Pro pleť je vhodné například pití 
zeleného čaje, který celkově pro-
čišťuje a je bohatý na antioxidanty. 
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Podobně i bobulovité ovoce - to 
také působí jako účinný antioxi-
dant, který dokáže v organismu 
bojovat proti zánětům, včetně těch 
pleťových. Pleti a celkovému zdraví 
výrazně přispějeme konzumací ryb 
a plodů moře, tedy pokrmů boha-
tých na omega-3 mastné kyseli-
ny. Vhodné jsou ale i třeba lískové 
ořechy, chia semínka nebo sluneč-
nicový olej. Celkově pleti prospívá 
kořenová zelenina, špenát, citru-
sy, rajčata nebo pravý hutný vývar. 
Zapomenout bychom neměli ani na 
potraviny obsahující zinek, které na 
pokožku působí tím nejlepším způ-
sobem. Jsou to například dýňová 
semínka, játra, hovězí maso, kakao 
nebo vaječný žloutek.
 

Jak pečovat o pleť, jejíž podráž-
dění vyvolala nevhodná strava?
V první řadě je třeba mít alespoň 
základní povědomí o pokrmech 
vhodných a nevhodných pro pleť, 
abychom v okamžiku kdy řešíme 
kožní problém, mohli odhalit, zda 
se jeho původ opravdu skrývá ve 
stravě. Následně je samozřejmě 
nutné vyloučit z našeho jídelníčku, 
alespoň dočasně, nežádoucí pokr-
my. Vhodné je také o pleť pečovat 
lokálně, abychom následky podráž-
dění co nejdříve odstranili a pleť 
znovu stabilizovali. Vhodnou vol-
bou budou pečující a rehabilitační 
pleťové krémy, které jsou naprosto 
antialergenní, nedráždivé a klinicky 
testované. Ideálně na bázi zinku, 
který pleti výrazně pomáhá (např. 
2DERM). Po dobu hojení můžeme 
také svůj jídelníček dočasně dopl-
nit o výživové suplementy, např. již 
zmiňovaný zinek. 
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dostupné už i v barevném stylu. K létu se budou doko-
nale hodit jemně pastelově růžové nebo tělové, které 
by v ideálním případě měly zahrnovat i hydratační slož-
ky, aby naše rty na první pohled působily sexy dojmem. 
Volit můžeme i mezi rtěnkami v tyčince, které rovněž 
plní svoji službu. Zapomenout bychom ale měli na 
výraznější tmavé či tmavě rudé barvy, které působí zby-
tečně tvrdě a násilně. 

Vynechat nesmíme ani oči, na které letos bude smě-
řovat veškerá pozornost, ale i na jejich líčení je třeba 
jít s rozumem. Kromě kvalitních řasenek můžeme vsa-
dit na speciální kleštičky, které naše řasy nadzvednou 
a natočí, ti odvážnější mohou vyzkoušet řasy umělé, 
např. magnetické.  Pokud si potrpíme i na oční stíny, 
tak je rovněž vhodné volit mezi odstíny se zlatavým, 
třpytivým nádechem, které budou skvěle ladit k naší 
pleti, a navíc nám dodají dokonale lehký, svěží a krásný 
pohled. Stíny můžeme za pomoci štětečku aplikovat 
i na oblast dolního víčka a o komplexní a bezchybné 
líčení očí je postaráno.

Na co bychom ale zejména v létě neměli zapomínat 
a co často opomíjíme, je naše obočí. Především v tom-
to čase je vhodné věnovat mu zvýšenou péči. Tedy 
upravit jej do požadovaného a vkusného tvaru, vytrhat 
přebytečné chloupky a případně lehce dobarvit tužkou 
v místech, kde chybí. Úprava obočí však často předsta-
vuje poměrně náročný úkon, a proto je na místě svěřit 
se do rukou profesionálních vizážistek, kde si můžeme 
být jisti, že nedojde k žádné nechtěné nehodě.

Svatý grál - čištění 
I přesto, že se v letních měsících stav pleti a kožních 
problémů zlepšuje, a my tak máme pocit, že pokožka 
nepotřebuje tolik pozornosti, nesmíme zapomínat na 
pravidelné ranní a večerní čištění. Je třeba si uvědomit, 
že v létě se pro změnu více práší a na pleti tak ulpívá 
nejen pot, ale i prach, který je nutné odstranit. Ideální 
je užít klasické odličovací mléko a pleť na závěr harmo-
nizovat tonikem, ideálně, stejné kosmetické řady, aby 
všechny účinné látky byly spolu v synergii. Výrazně tak 
přispějeme k dokonalé kondici a zdraví pleti.

Líčení v duchu léta
Je zbytečné podceňovat svoji pleť a žít v přesvědčení, 
že bez hutných make-upů a dalších líčidel se neobejde. 
V létě totiž není nic horšího než rozmazaný make-up, 
který celkový vzhled dovede jen pokazit.

Pokud chcete přesto make-upy používat, vhodné jsou 
spíše ty lehké. Na mysli máme tónovací krémy, jež pleť 
tolik nezatíží, respektují často její přirozené procesy, 
a hlavně na denním světle a slunci působí jemně, 
přirozeně a kompaktně.  V nabídce je i varianta s pří-
měsí zlatavých mikročástic, které pleť skvěle rozjasní, 
prozáří a dodají svěží vzhled. Navíc třpytivé částečky 
budou se sluncem dokonale ladit. 

Vhodné je také nezapomínat na kvalitní podkladovou 
bázi, která pleť připraví na samotný make-up, který 
pak lépe drží i v horkých dnech.
Rty můžeme umocnit balzámy na rty, které jsou dnes 

TRENDY 
LETNÍHO LÍČENÍ 

Stejně jako v létě chodíme na lehko a odkládáme vrstvy oblečení, měli bychom stejným způsobem 
přistupovat k naší pleti a dekorativní kosmetice. Během letošních horkých měsíců totiž bude opět 
v kurzu NUDE líčení, tedy čistý, jasný a přirozený vzhled, jemuž bude dominovat krásná a kvalitní 
pleť, která se stane tím nejlepším doplňkem každé ženy. Nakonec, koho by bavil sluncem rozteklý 
make-up nebo rozmazaná řasenka? Seznamte se proto s trendy letního líčení, náš „rychlokurz“ 
právě začíná!
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Upravené ruce 
jako doplněk líčení
Vynechat nesmíme ani úpravu rukou. Právě ty bývají 
často vadou na kráse dokonale nalíčené tváře. V první 
řadě je třeba dopřát péči jejich pokožce, tedy ji pravi-
delně po plavání, koupání a slunění hydratovat, aby 
byla zjemněná, bez nepříjemného pnutí. 

Následně můžeme přejít na nehty, které by měly mít 
zhruba stejnou délku a tvar. V tomto čase bude půso-
bit ideálně samotný bezbarvý lak, případně lak v jemně 
růžovém průsvitném designu. Vhodný je i lak v pas-
telových barvách s pískovým efektem a samozřejmě 
nesmíme opomenout ani laky s glitry, které zejména na 
slunci budou vypadat skvěle. 

Užijte si léto naplno se všemi radostmi, které při-
náší a dopřejte dovolenou i své pleti.  Zkuste trávit 
o pár minut méně každodenním líčením a vsaď-
te na letní kosmetické rychlovky, které se vyplatí 
nejen po stránce úspory času. 

Natural Look 
- zlatavě prozářený obličej
Přípravek obsahuje zářivé zlatavé mikročástice, hydra-
tační složky, panthenol, vitamín E nebo beta-glucan, 
které respektují přirozené procesy pleti, nijak ji nezatě-
žují, ale zároveň hydratují a kryjí nedokonalosti. Lehká 
jemná textura krému pleť vyhladí i opticky rozzáří.
466 Kč / 19 EUR / 30 ml       www.forlifemadaga.com

Tónovací krém
- perfektně sjednocená pleť
I přes drobné nedokonalosti může Vaše pleť působit ce-
listvým dojmem. Pomocníkem se Vám stane Tónovací 
krém od For Life & Madaga, který obsahuje barevné pig-
menty, jež se postarají o sjednocení tónu pleti. Zároveň, 
díky obsahu hydratačních složek, poskytne potřebnou 
hydrataci a svěžest tak, aby bylo o pleť postaráno po 
všech stránkách bez jakéhokoli zatížení. Krém je ideální 
pro všechny typy pleti.
369 Kč / 15.20 EUR / 50 ml    www.forlifemadaga.com

Připomeňte si kosmetické přípravky, 
které jsou jako stvořeny pro letní období 
a se kterými bude vaše pleť neodolatelná. 

TIPY
pro vás...

TRENDY 
letního líčení 

2DERM Barierový krém Colour 
- jednotný tón pro problematickou pleť
Speciální krém je určen pro všechny osoby, které trpí 
narušenou, přecitlivělou nebo problematickou pletí. 
Napomáhá obnovit přirozenou kožní bariéru a zároveň 
díky zlatavému pigmentu pokožku sjednotí a skryje její 
nedostatky. 
657 Kč / 27 EUR / 50 ml        www.forlifemadaga.com



Střídání teplot.
V čem je problém?
Při pobytu venku, v chladném a mrazivém počasí, 
dochází k tomu, že krev cirkuluje pomaleji, aby moh-
la zásobovat životně důležité orgány a udržela je ve 
správné teplotě. To poznáme i tak, že v zimě a mrazu 
je kůže rukou, ale i pleti bledší. Po příchodu do vyhřáté 
místnosti, do kanceláře nebo domů začíná krev opět 
cirkulovat po celém těle a stažené vlásečnice se musí 
vyrovnat s jejím náhlým přílivem, jenž je opět rozšíří. 
Tento stav představuje pro stažené žilky doslova šok, 
některé jej nevydrží, praskají, zalijí se cirkulující krví 
a objevuje se kuperóza. 

Jak na rozšířené žilky…
Problém s rozšířenými žilkami je třeba řešit ihned. 
Většinou nefunguje přístup vyčkávání a doufání, 
že vše postupně odezní. Naše první tendence bývá 
spíše snaha o zamaskování, což není úplně špat-
né řešení, ale mělo by přijít až v závěrečné fázi péče 
o pleť. Nejdůležitější je totiž důkladné ošetření 
a preventivní ochrana pleti. A jak tedy postupovat?

Co znamená kuperóza?
Kuperózu lze charakterizovat rozšířením jemných žilek, 
které jsou viditelné na povrchu pleti. Jedná se praktic-
ky o popraskané vlásečnice, které prosvítají k povrchu 
pokožky. Nejčastěji se projevují v oblasti nosu, tváří, 
krku a dekoltu. Důvody vzniku nejsou dodnes zcela 
objasněny. Odborníci se jen domnívají, že ji může 
způsobovat dědičnost, postupné stárnutí pleti, časté 
slunění, ať už přímo na slunci nebo v soláriích, horké 
koupele, spálení od slunce, kouření, častá konzumace 
alkoholu a kávy, pikantní a ostrá strava, špatný krev-
ní oběh, kožní problémy, záněty a porušení bariérové 
funkce pokožky a v neposlední řadě i vlivy prostředí, 
pobyty v příliš chladném nebo naopak příliš horkém 
počasí. 

Rozšířené žilky můžeme na pleti zpozorovat ve velmi 
vysoké míře například v době konce zimy a začátku 
jara. Může za to právě střídání teplot, na které v první 
řadě reaguje právě naše kůže. A co přesně se v jejích 
útrobách děje?
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Důvodů vzniku rozšířených žilek je celá řada. Jedno je však jasné, dovedou jednoznačně pokazit 
dojem zdravé pleti. Viníkem stupňování této problematiky je možná i fakt, že lidé často nedo-
káží rozšířené žilky včas identifi kovat, zaměňují je s „obyčejným“ zarudnutím pokožky, a dále 

se tímto problémem nezabývají. Maximálně si koupí hutné krycí make-upy a korektory a aplikují je na 
pleť, čímž řeší až samotný důsledek problému, ale ne jeho základ, od kterého je třeba vždy začít.

PLEŤ 
S ROZŠÍŘENÝMI 
ŽILKAMI 
JAK JÍ POMOCI?



Za pomoci kosmetiky
Nejprve je třeba si uvědomit, že po-
kud jsme již zaznamenali rozšířené 
žilky, naše tělo nám jasně ukazu-
je problém. Je proto nejvhodnější 
přijmout fakt, že pravděpodobně 
budeme mít narušenou kožní ba-
riéru a pořídit si pečující přípravky, 
které řeší právě tento stav. Sáhnout 
můžeme například po řadě 2DERM. 
Neméně důležitá je také aplikace 
přípravku přímo vyvinutého pro 
lokální ošetření rozšířených žilek 
např. Ectasin sérum, jehož aktivní 
látky pronikají do vnitřních struk-
tur pleti, zpevňují tenké cévní stěny 
a podporují mikocirkulaci. 

Za pomoci stravy
Naši pleť ovlivňuje přímo stra-
va, což platí i v případě kuperózy. 
Pokud tímto problémem trpíme, 
měli bychom v první řadě z jídelníč-
ku vyřadit výrazně pálivá a kořeně-
ná jídla. Je dobré dát rovněž pozor 
na horké pokrmy a jejich konzu-
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maci ihned po dovaření nebo jejich 
naservírování na talíř. Takovéto 
stravování by mohlo náš aktuální 
stav jen zhoršit. Na rozšířené žilky 
neblaze působí i konzumace 
alkoholu a četné pití kávy, které se 
rovněž doporučuje omezit.

Změnou životního stylu
Onemocnění je třeba přizpůsobit 
i vlastní životní styl. Pokud jsme 
se rádi slunili, je vhodné alespoň 
na nějakou dobu vystavování se 
slunečnímu záření omezit na co 
největší minimum a pleť zároveň 
chránit přípravky blokující UVA 
a UVB záření.

Na nějaký čas bychom měli zapo-
menout i na návštěvu saun, včetně 
horké páry, které by rovněž nemu-
sely mít pozitivní dopad. Na druhou 
stranu, totéž platí i pro návštěvu 
polárií, kde jsme pro změnu vysta-
veni opačným teplotním podmín-

TIPYpro vás...

kám a následný přechod do tepla 
by byl ještě výraznějším šokem.
Po určitou dobu se zároveň nedo-
poručuje pobyt na horách, kde na 
nás působí jednak mrazivé poča-
sí, ale zároveň i sluneční paprsky. 
Právě toto prostředí se považuje za 
jedno z nejhorších pro pleť trpící na 
rozšířené žilky.  

A samozřejmě, pokud je onemoc-
nění natolik výrazné, omezuje nás, 
cítíme pálení a nezaznamenáváme 
zlepšení stavu, je nezbytné navštívit 
dermatologa, který doporučí přes-
nou léčbu a péči. Někdy se totiž 
kuperóza může objevit na pozadí 
dalších kožních problémů a sami, 
bez odborných znalostí a diagnózy, 
bychom ji neměli šanci zvládnout.

Hlavním a základním doporučením 
tak zůstává, nikdy stav své pleti 
a její atypické projevy nepodceňo-
vat a nežít v domněnce, že se vše 
samo vyřeší.

Ectasin Sérum 
- pomoc rozšířeným žilkám
Příjemné koncentrované sérum je určeno pleti s roz-
šířenými žilkami. Obsahuje escin, rutin, osmocid 
nebo panthenol, které zpevňují tenké cévní stěny 
a podporují mikrocirkulaci k postupnému odstranění 
rozšířených žilek. Přípravek navíc neobsahuje parfemaci 
a lze jej používat dlouhodobě.
609 Kč / 25.20 EUR / 30 ml     www.forlifemadaga.com

2DERM Barierový krém
Transparent
- „druhá kůže snadno a rychle“
Jedinečný bariérový krém je určen pro všechny osoby 
s citlivou a narušenou pokožkou, pleť s rozšířenými 
žilkami nevyjímaje. Napomáhá obnovit přirozenou 
kožní bariéru a vrátit pokožku do zdravého stavu. 
657 Kč / 27 EUR / 50 ml        www.forlifemadaga.com
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Pigmentace pod kontrolou
Řekněte STOP nevzhledným pigmentovým skvrnám a vsaďte na 
Anti-pigment sérum od For Life & Madaga obsahující Tego Cosmo, 
derivát vitamínu C, vitamín B3 nebo výtažek z aloe vera. Přípravek je schopný 
proniknout do hlubších vrstev pokožky, kde blokuje nadměrnou tvorbu 
melaninu a tím zabraňuje vzniku pigmentových skvrn a zároveň zvládne pleť 
i postupně zesvětlovat. 
850 Kč / 34.90 EUR / 30 ml
www.forlifemadaga.com

První pomoc 
po slunečních nehodách
Někdy se i přes veškerou péči nedaří uniknout spálení pokožky od 
slunce. Pokud už ale k této nepříjemné nehodě dojde, je nutné začít 
s řešením ihned, ideálně rehabilitačním krémem 2DERM Reha 
special od For Life & Madaga. Krém poslouží doslova jako první 
pomoc. Nejen, že pokožku zklidní a ošetří, ale díky funkci náhradní 
kožní bariéry umožní také optimální regeneraci, bez ztráty hydratace. 
294 Kč / 12.20 EUR / 20 ml
ww.forlifemadaga.com

Tipy na nejbližší období...

KOSMETICKÁ 
VÝBAVA,
která vám nesmí chybět!

Už jen pár dní nás dělí od startu léta, jednoho z nejkrásnějších období v roce. Upřímně, kdo by se na 
tento čas netěšil? Krásné teplé počasí, setkávání se s přáteli, zahradní párty a grilování nebo například 
návštěvy festivalů. A jak jinak, chceme být za všech těchto okolností upravení, svěží  a s krásnou pletí. 
Ano, léto nám sice pomáhá a nahrává relativně klidovým režimem pro naši pokožku, ale i přesto je 
třeba nepodcenit správnou kosmetickou výbavu, přímo stvořenou pro horké měsíce. 

Seznamte se s přípravky, které by vám v následujícím období neměly chybět.
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Zamaskujte stopy léta
Pečujte o jemnou pleť i po opalování díky masce 
Hydro-Nutritive od For Life & Madaga. Ta obsahuje výtažek 
z kostivalu, měsíček lékařský a vitamíny, které podporují hydra-
taci a zjemnění pokožky. Ideální je aplikace zejména po pobytu 
na slunci a opalování, kdy maska na pleť působí doslova jako 
balzám. 
190 Kč / 8 EUR / 18 ml
www.forlifemadaga.com

Chladivé ošetření 
unavených očí
Završte horké letní dny dokonalým chladivým relaxem. S tím vám 
pomůže Obklad na oční okolí od For Life & Madaga, který 
přinese maximální úlevu. Obsahuje výtažek ze světlíku lékařské-
ho, glycerin, hydratační složky a přírodní silici meduňky, pečující 
o zklidnění očního okolí, které je po celý den vystaveno působení 
slunečného záření.
251 Kč / 10.40 EUR / 200 ml
www.forlifemadaga.com

Zasloužená regenerace 
namáhaným vlasům
Nezapomínejte v létě na vlasy, které na rozdíl od zbytku pokož-
ky neošetříte opalovacími přípravky. Dopřejte jim péči Vlasové 
regenerační vody od For Life & Madaga, která obsahuje výtažek 
z přírodního mentolu, šalvěje, podbělu a přesličky, ale také 
panthenol nebo silici máty. Přípravek tak zajistí vlasům potřebnou 
regeneraci, zlepší jejich strukturu, pomáhá předejít jejich lámání 
a padání a stimuluje i vlasovou pokožku. 
236 Kč / 9.80 EUR / 200 ml
www.forlifemadaga.com

Sametové tělo od hlavy k patě
Hýčkejte pokožku celého těla tak, aby byla jemná, sametová 
a plná života. Přibalte s sebou na dovolenou Perfect 
Body-Milk od For Life & Madaga a nebudete litovat. Hed-
vábná emulze určená pro péči o celé tělo obsahuje kyselinu 
hyaluronovou, ceramidy, minerály Mrtvého moře a vitamín E, 
které kůži zvláčňují, vyživují a zvyšují její pevnost a pružnost. 
Ideální je aplikace po opalování nebo koupání. 
291 Kč / 12 EUR / 200 ml
www.forlifemadaga.com
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Každodenní sprchování nebo někdy dokonce koupání 
se už pro většinu z nás stalo rituálem, bez kterého si 
neumíme závěr a často i začátek dne představit. Co 
na to ale říká naše kůže, je jí náš životní styl a hygiena 
blízká? Jak je to s přirozenou ochrannou vrstvou kůže 
a jak reaguje na sprchové gely? Našeho odborníka 
se zeptáme, zda může souviset zdraví kůže s hygie-
nou, mytím a sprchováním a kde je hranice toho, co je 
prospěšné a co už nikoli. 
Zjistíte v dalším vydání!

Ve 23. vydání FOR LIFE STYLE vás seznámíme s novinkami ze společnosti For Life & Madaga, výrobce české 
profesionální kosmetiky na francouzských základech. Představíme i nejbližší plánované aktivity, které nás čekají.

Internet je nejen zdrojem seriózních informací slouží-
cích ke vzdělávání, ale stále častěji i místem, kde může 
být „rádoby odborníkem“ opravdu každý. Místem 
s prapodivnými e-shopy prodávající kdejakou bizar-
nost, kdy ani kosmetické odvětví nezůstává stranou. 
Co vše slibující krásný, dokonalý a bezchybný vzhled 
tedy dnes na internetu nalezneme a na co si dát 
pozor? Seznámíme se s největšími kosmetickými ne-
smysly, které více než ve smyslu pomáhat mohou naši 
pleť ohrožovat. 
Dočtete se v dalším vydání!

Stejně jako je mýtus, že muži nepláčou, patří mezi nej-
známější mýty i domněnka, že kosmetika je jen pro 
ženy. Není tomu tak. Aby totiž mužská pleť byla zdravá 
a bez známek nedokonalostí, je pravidelná péče o ni 
naprostou nezbytností. Jakou kosmetiku by tedy měli 
muži používat, je péče o jejich pleť v něčem specifi cká 
a na co nikdy nesmí zapomínat? 
Dočtete se už v následujícím vydání.

Odborník radí:  
KAŽDODENNÍ SPRCHOVÁNÍ 
A NAŠE KŮŽE
Jak se vzájemně ovlivňují?

KOSMETICKÉ TRENDY 
Z INTERNETU

KOSMETIKA PRO MUŽE

Rok se přehoupl za svoji polovinu a nás tak opět čeká pomalu zhoršující se počasí a střídání teplot. Připravit 
se tak musíme nejen svým šatníkem, ale i kosmetickou výbavou.  Jaké jsou tedy top produkty, bez kterých 
bychom v blížícím se čase neměli dát ani ránu? 
Dočtete se už v dalším čísle! 

KOSMETICKÁ VÝBAVA, která Vám nesmí chybět

Kůže je nenahraditelný orgán, o který se asi každý 
z nás snaží uvědoměle pečovat. 
Přesto vysoké procento populace trpí nejrůznějšími 
kožními problémy a onemocněními, které mnohdy 
ovlivňuji jak vzhled, tak i celkové zdraví a rozhodně je 
nelze považovat za banalitu. Znáte je ale doopravdy, 
umíte je od sebe rozeznat a víte, co je způsobilo nebo 
jak je možné vzniklou situaci řešit? 
Čtěte už v dalším vydání!

NEJČASTĚJŠÍ 
ONEMOCNĚNÍ KŮŽE
Vyznáte se v nich?

Příště 
  se dočtete…
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FOR LIFE & MADAGA
SLAVÍ 25. VÝROČÍ, 

ALE DÁRKY DOSTÁVÁTE VY! 

Kdy? Dozvíte se včas na stránkách
www.forlifemadaga.com,

rádiu Kiss
a našem Facebooku.

TIP 
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GOLD & DIAMOND
ENERGY

„NOVÁ DIMENZE V NADČASOVÉ PÉČI“ 

„My secret Gold & Diamond Energy je výsledkem 
nejmodernějších výzkumů a poznatků kosmetologie a dermatologie 

v oblasti působení rejuvenation a anti-pollution látek.“

www.forlifemadaga.com



POUŽITÍ:
+  po akutním spálení na slunci (urychluje regeneraci poškozené kůže 
   a rychle zmírňuje zarudnutí po slunění)

+  při poraněních (odřeniny, popáleniny, poleptání, puchýře) - podporuje hojení 
   a chrání před průnikem infekce do kůže

+  u stavů hypersenzitivní kůže
+  u svědivé, podrážděné, suché a popraskané kůže
+  u popraskaných rtů
+  po poštípání hmyzem

Doporučená aplikace: obličej, tělo, ruce. 1 – 2x denně, dle stavu a potřeby.

Bez věkového omezení. Pro děti již od kojeneckého věku.

DOPORUČUJEME NA CESTY 
I DO KAŽDÉ LÉKÁRNIČKY!

OVĚŘENO A DOPORUČENO DERMATOLOGY!

Jedinečný nový přístup 
pro řešení akutních stavů poškozené kůže 
na principu dočasné náhrady kožní bariéry. 

2DERM REHA special Barierový krém

Sledujte on-line na www.forlifemadaga.com • www.2derm.com

LÉTOÉTO  S REHOUS REHOU

Připravujeme pro vás letní akci na přípravky REHA special.
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