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S prvními obětmi se tak začínají setkávat i kosmetické 
salony a profesionální kosmetičky. Často se totiž ženy, 
i přestože péči o pleť nijak nepodceňují, nedovedou 
ubránit například vráskám. Jak se ukazuje, problém je 
v absenci speciálních aktivních látek chránících před 
vlivy modrého světla, na které kosmetické fi rmy začína-
jí již postupně reagovat. 

CO JSTE JEŠTĚ (NE)VĚDĚLI O MODRÉM 
SVĚTLE?
Modré světlo je pro mnohé z nás velká neznámá. Asi 
jsme už o něm někdy slyšeli, ale blíže ho většinou 
popsat nedovedeme. Pojďme si proto odhalit fakta.

Modré světlo totiž vedle neblahého účinku na naši 
pleť a oči škodí prakticky celému našemu organismu. 
Faktem je, že je během dne jakousi součástí běžného 
denního světla. Jeho neblahé účinky na organismus 
však nastupují až v noci. Dovede totiž nepříznivě ovliv-
nit celý náš biorytmus.

A jak náš organismus ve skutečnosti funguje? 
Organismus dovede přirozeně rozeznat světlo a tmu. 
V okamžiku, kdy přichází tma, začíná tělo produ-
kovat hormon melatonin, který má za úkol připravit 

CO JE TO MODRÉ SVĚTLO…
Modré světlo je zjednodušeně řečeno typ záření, které 
vyzařují všechny moderní komunikační zařízení. Tedy 
chytré mobilní telefony, tablety, notebooky, monito-
ry a dokonce i iPady, LED TV a podobně. Nezdravé je 
pochopitelně pro naše oči a zrak a nejinak je na tom 
i naše pleť. Tato skutečnost je však na rozdíl od škod-
livého vlivu na oči poměrně novou informací. Ano, 
modré světlo nepříznivě ovlivňuje i ji.

JAK MODRÉ SVĚTLO OVLIVŇUJE PLEŤ?
Někdy se můžeme u modrého světla setkat i s ozna-
čením HEV, řeč je však o tomtéž. A jak naší pleti 
škodí? Modré světlo dovede být mimořádně agresivní, 
a co se pleti týče, dovede proniknout do hlubších 
vrstev kůže, dokonce ještě hlouběji než škodlivé UVA 
a UVB záření. Přesněji řečeno, proniká do vrstvy dermis 
neboli škáry. Tam ovlivňuje a narušuje tvorbu kolage-
nu a elastinu a pleť tak rychleji stárne, vznikají vrás-
ky, působí unaveným a nezdravým vzhledem nebo se 
dokonce může potýkat s větším výskytem pigmentace. 
Častěji nás zejména po delší době u počítače nebo TV 
také může pálit pokožka, konkrétně tváře nebo jemná 
kůže očního okolí – na to vše má totiž právě modré 
světlo nepříznivý vliv.
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Náš každodenní režim, práci, studium i třeba volný čas si dnes asi jen těžko představíme bez notebooků, 
tabletů nebo mobilů. Ti z nás, kteří je nemusí nutně používat pro práci, je pro změnu využívají ve volném 
čase ke sledování fi lmů nebo hledání informací, či pro komunikaci a domlouvání se s přáteli, rodinou nebo 

známými. Pokud jejich užívání nepřeháníme, nemusíme se na jednu stranu obávat vzniku této závislosti, na stra-
nu druhou, i tak na nás mají neblahý vliv. Jaký? Ačkoliv si to nemusíme uvědomovat, monitory a displeje vyzařují 
takzvané modré světlo. To je sice na první pohled neviditelné, ale svůj účinek na nás skutečně má. Poznejte jej 
proto blíže, ať vás jeho vliv nezaskočí.

MODRÉ SVĚTLO 
 MONITORŮ A DISPLEJŮ. 
 JAK NA NĚJ REAGUJE PLEŤ? 



organismus na režim spánku, tedy 
na režim, kdy se naprosto zklidní-
me, usneme a naše tělo se bude 
moci regenerovat. To by byl ideální 
stav.

V reálu je to ale trochu jinak. Pokud 
do noci sledujeme TV, pracujeme na 
počítači nebo třeba jen chatujeme 
s přáteli či si svítíme LED zářivka-
mi, dáváme organismu zcela jinou 
informaci. Takzvaně ho zmateme 
a přesvědčujeme jej právě tímto 
světlem, že je ještě den. A právě zde 
je kámen úrazu a možná i odpověď 
na nekonečný problém, proč se 
nám často ani pozdě v noci nechce 
spát. Modré světlo totiž natolik po-
mýlilo organismus, že se melatonin 
nevyplavil a tělesné funkce mají stá-
le za to, že je den, i když náš mozek 
a rozum říká něco jiného.

Výzkumy prokázaly, že až dlou-
hou hodinu a půl poté, co na nás 

modré světlo přestane působit, se 
teprve začne melatonin vyplavovat. 
A pokud dokonce praktikujete to, 
že například mobilní zařízení 
nevypínáte, ale jen dáváte do reži-
mu spánku, má to na organismus 
ještě horší vliv. Jednak vás často 
mohou trápit bolesti hlavy, cítíte 
se více unaveni, ale hlavně nemu-
síte usnout ani po 90 minutách, 
a pokud přece jen ano, většinou to 
bývá vyčerpáním než tím, že tělo 
získalo pokyn ke spánku a přiroze-
ně usíná.

Co nám pak vlivem nadmíry mod-
rého světla hrozí? Nejsou to zrovna 
příznivé vyhlídky. Vedle již zmiňo-
vané bolesti hlavy, poruch spánku 
a usínání to může být i neklid, ospa-
lost, náladovost, snížení imunity, 
ale dlouhodobě vše také může vést 
až k zánětům nebo velmi vážným 
zdravotním problémům.

JAK NA MODRÉ SVĚTLO?
V současné moderní době a ze-
jména ve velkoměstech modré 
světlo ani během večerních hodin 
nedokážeme zcela eliminovat. Je 
ale vhodné dát jeho působení urči-
tý řád. Vědět, kdy chceme jít spát 
a alespoň dvě hodiny před spán-
kem vypnout všechna taková 
zařízení a nemít je v místnosti kde 
spíme nebo minimálně vedle hlavy. 
A hlavně chránit před modrým 
světlem jak svůj zrak, tak i svoji pleť. 
Obojí máme jen jedno - nenahradi-
telné. 
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Našeho odborníka, Našeho odborníka, RNDr. Josefa Skalníka,RNDr. Josefa Skalníka, jsme se zeptali na několik otázek na téma podzimní péče  jsme se zeptali na několik otázek na téma podzimní péče 
o pleť a našich nejčastějších chyb. Proč v těchto měsících nestačí stejná péče jako jindy během roku, v čem o pleť a našich nejčastějších chyb. Proč v těchto měsících nestačí stejná péče jako jindy během roku, v čem 
je toto roční období specifi cké a jakou péčí si doopravdy pomůžeme?je toto roční období specifi cké a jakou péčí si doopravdy pomůžeme?

Odpovídá RNDr. Josef Skalník, Brno
V čem je podzim tolik specifi cký z hlediska pleti?
Podzim je pro pleť a naši kůži obecně nejnáročnějším obdobím. Přichází 
chladné a postupně až mrazivé počasí, střídají se teploty, kdy se mrazivá 
rána mění v teplá poledne a odpoledne, a navíc do všeho vstupuje i pře-
chod z vyhřátých místností do chladu a naopak. To vše je pro kůži zásadní, 
jelikož na tyto změny musí rychle reagovat. Z tohoto důvodu jsou charak-
teristické rysy podzimu pro naši kůži velkou zátěží. 

Jaké chyby v podzimní péči o pleť nejčastěji děláme?
Chyb je samozřejmě celá řada. Od přemíry aplikace různorodých kosmetic-
kých přípravků nebo dokonce aplikace žádných, přes nezodpovědné osla-
bování pokožky nevhodnými účinnými látkami a podstupování takzvaně 
„zkrášlujících“ zákroků bez odborného dohledu či mnohých dalších, až po 
jednu ze základních a nejzásadnějších a tím je nedostatečné čištění pleti.
V létě jsme si totiž ve velké míře zvykli na jakýsi klidový režim pleti, kdy 
nás až na výjimky netrápila nepříznivými projevy. A stejně jako ženy v tom-
to čase utlumily líčení v podobě hutných make-upů, mají často tendenci 
omezit i skutečnou péči o pleť. Nevěnují jí tedy takovou pozornost a často 
opomíjí i důkladné odlíčení a čištění, což není správné ani během léta, 
natož na podzim. A primární chyba je na světě. Pokožka totiž potřebuje 
po létě správné ošetřit, ideálně i detoxikovat a zbavit všech nečistot, které 
v ní za dobu horkých měsíců ulpěly. Jen tak je správně připravena na nové 
roční období.
Čištění pleti proto musí být skutečně důkladné a mělo by obsahovat vždy 
čisticí mléko nebo lotion a být ještě zakončeno čisticím tonikem, které 

Podzim je pro naši pleť náročné 
a zároveň velmi specifi cké období. 
To, co v péči o pleť platilo a stači-
lo během léta, už nemusí platit 
během podzimu, což často velmi 
záhy na naší pokožce poznáváme. 
Najednou máme pocit, jakoby se 
úplně změnila, a tak často rea-
gujeme přehnanou péčí nebo se 
naopak její stav snažíme ignoro-
vat v domnění, že vše samo ode-
zní. Ani jeden přístup však není 
správný. Jak tedy ve skutečnosti na 
podzim pečovat o pleť, co jí dopřát 
a kde naopak děláme největší 
chyby? A hlavně, co doopravdy 
ovlivňuje její stav, je to snad naše 
péče, změna ročního období nebo 
vše dohromady?
Kosmetologie a péče o pleť je 
poměrně náročnou disciplínou, 
proto není divu, že se nám v ní stále 
hůře orientuje. Když si navíc přečte-
me rady a články od všech „odbor-
níků“ z internetu, často jsme ještě 
více zmateni a můžeme si daleko 
více uškodit než pomoci. Je proto 
nejvyšší čas uvést vše na pravou 
míru.

NEJČASTĚJŠÍ 
CHYBY 
V PODZIMNÍ PÉČI O PLEŤ

Odborník radí:
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pleť jemně dočistí. To vše vždy ráno 
a večer. Následně je třeba aplikovat 
krém nebo sérum, dle typu pleti 
a jejich specifi k. A zásadní je také 
aplikace minimálně 20 – 30 minut 
před tím, než vyjdeme do chladné-
ho počasí. Jen tak totiž zajistíme, že 
se daný přípravek správně vstřebá 
a bude působit, kde má. Tedy, že 
nezůstane na povrchu, kde by vli-
vem chladného a mrazivého počasí 
mohl způsobit daleko větší škody. 

Můžeme na naší pleti poznat, 
že děláme v kosmetické péči 
chyby?
To většinou poznáme právě zhor-
šeným stavem pleti. Pleť může 
zarudnout (buď celá, nebo jen 
v některých partiích), vyznačovat 
se suchostí, trpět na prasklinky 
a odlupující se šupinky. Může také 
svědit či pálit, a vyskytovat se mo-
hou i další kožní problémy, jako 
například vyrážka. Jakýkoli z těchto 
stavů však musíme neprodleně řešit 
a ne jen pasivně čekat, že odezní.

Co rozhodně nedělat v přípa-
dě, že odhalíme špatnou péči 
o pleť?
Určitě není dobré přestat o pleť 
úplně pečovat, což je bohužel častý 
jev.  Běžně se totiž vyděsíme a řek-
neme si, že kůži necháme odpoči-
nout a ona se dá sama „do kupy“. 
To už je ale u narušené pleti s vidi-
telnými problémy téměř nereálné. 
Dalším nevhodným přístupem je 
naopak neodborná péče všemož-
nými přípravky, které nalezneme 
doma nebo nám je poradí internet 
či kamarádka. To je samozřejmě 
špatně, protože nesprávně zvo-
lenými produkty narušenou pleť 
ještě více zatěžujeme. 
Nejvhodnější je proto užívání 

spíše menšího množství přípravků, 
ideálně bariérových. Pokud si ne-
jsme jisti, je nejšetrnějším řešením 
poradit se například s profesionál-
ním centrem estetické kosmeti-
ky nebo přímo navštívit ordinaci 
dermatologa. 

Jak dlouho trvá, než se opět na-
rušená pleť vrátí do zdravého 
stavu?
To je velmi individuální. U citlivé 
a problematické pleti je to běh na 
dlouhou trať. Akutní problémy sice 
mohou při správné péči odeznít 
například během několika dnů až 
týdnů, ale minimálně po celý pod-
zim a zimu již budeme muset pleti 
věnovat speciální režim péče. U po-
kožky, která se během roku běžně 
s problémy nepotýká, je dokon-
ce možné navrácení do normálu 
i během dvou až tří týdnů. Poté 
lze přejít k běžné péči, pochopitel-
ně založené na všech potřebných 
atributech.
Všeobecně je však nutné vzít 
v potaz, že i zdravá lidská kůže 
potřebuje během chladných měsí-
ců zvýšenou péči, kterou ji nejlépe 
zajistíme v podobě rehabilitačních 
krémů (např. 2DERM).
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K podzimu už neodmyslitelně patří období 
viróz, nachlazení a oslabení imunity. Aby-
chom přece jen byli trochu více odolní 

a dokázali se nejrůznějším původcům nemocí brá-
nit, je na místě nejen správný životní styl, hygiena 
a obezřetné chování, ale i pravidelné doplňování 
vitaminů. Právě ty jsou pro naši imunitu zásadní, 
a to nejen pro imunitu organismu jako celku, ale
i pleti samotné. Víte ale, jak správně vitaminy 
našemu tělu dodat, jakou zeleninu a ovoce zařa-
dit do jídelníčku a hlavně, jak je zajistit naší pleti? 

Vitaminy lze zjednodušeně defi novat jako látky potřeb-
né pro život. V našem organismu mají funkci pomysl-
ného katalyzátoru a podílí se na metabolismu cukrů, 
tuků a bílkovin. Obecně jsou pro nás důležité k udržení 
normálních tělesných funkcí a k posílení obranyschop-
nosti, i když každý vitamin pochopitelně jinak. Při jejich 
nedostatku hrozí onemocnění, poruchy běžných funkcí 
a někdy až zdraví ohrožující stav. 

To je odpověď na otázku, proč jsou vitaminy pro nás 
důležité a proč bychom měli dbát na jejich pravidel-
ný příjem ze stravy, a nejenom z ní. Nápomocny nám 
mohou být i například takzvané doplňky stravy, 
ideálně s postupným uvolňováním během dne, nebo 
i kosmetika, díky které má kůže šanci vitaminy vstřebat 
i lokálně.

Vitaminy ve stravě…
Až na výjimky si naše tělo nezvládne vitaminy potřeb-
né pro život a správné fungování jednotlivých orgánů 
vyrobit samo. To je i hlavní důvod, proč by pro nás 
měla být základem zdravá, pestrá a vyvážená strava. 
O to více během podzimu, kdy je třeba mít skutečně 
silnou imunitu, která odolá nástrahám tohoto ročního 
období.

VITAMINY 
A NAŠE PLEŤ. 
JAKÉ NA PODZIM DOPLNIT?

Základem celkově správné životosprávy je vyvážený 
a pravidelný denní režim. Vhodné je načerpat energii 
v první řadě ze snídaně, která by měla proběhnout 
vždy nejpozději hodinu po probuzení a zapomínat 
nesmíme ani na pitný režim. Skvěle poslouží voda 
s citronem, která nám dodá energii, nastartuje nás, 
a hlavně z ní získáme i potřebný vitamin C. Takto při-
pravená voda by měla být vlažná nebo mít minimálně 
pokojovou teplotu, jelikož studená voda z lednice hned 
na začátku dne může zatížit náš organismus, který se 
musí vyrovnávat s teplotním šokem. 

Na místě je také myslet na skutečnou pestrost stravy 
a zařadit 2x – 3x týdně na jídelníček ryby, konzumovat 
citrusové plody, ale třeba i kiwi, rakytník nebo šípky. 
Vylučovat bychom neměli ani semínka, například 
lněná, chia, slunečnicová, či oříšky jako jsou mandle. 
Skvěle nám poslouží i luštěniny, červené maso, mlé-
ko, játra, krůtí maso nebo vaječný žloutek. A vhod-
ná je pochopitelně i listová zelenina, dále brokolice, 
květák či zelí. To vše ve vyváženém a různorodém 
pojetí a poměru. Zda například brokolici uvaříme či zelí 
budeme konzumovat k masu je plně na nás. Vyplatí se 
však alespoň trochu dbát na zásady konzumace vaře-
ných či dušených pokrmů a omezení smaženého nebo 
pečeného jídla. Na druhou stranu není vhodné se živit 
jen zeleninovými šťávami nebo studenou kuchyní, ale 
myslet na to, aby alespoň jedno jídlo denně bylo teplé. 

Vitaminy v kosmetice…
Vyvážená strava je pochopitelně základem celkového 
zdraví a alespoň částečnou jistotou, že naše tělo bude 
mít dostatek živin a podpoří tak i svoji imunitu. Na 
druhou stranu, je poměrně žádoucí dodat organismu 
vitaminy ještě další cestou. Tou může být třeba 
i pečující kosmetika. Její obrovskou výhodou je lokální 
aplikace na kůži, která je porézní. Pokud vsadíme 
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alespoň na podzim na kosmetiku s obsahem vitami-
nů, skvěle tak podpoříme její imunitu a navíc vyživíme 
a ochráníme kožní buňky.

Vitaminy pro pleť…
To, že vitaminy jsou pro celý organismus maximálně 
důležité, už víme. Jaké z nich jsou ale podstatné pro 
naši pleť? Přinášíme drobný přehled, ať příště víte, jaké 
na obalech kosmetických přípravků hledat nebo na 
jakou stravu vsadit. 

Vitamin E 
Vitamin, který dokáže fi ltrovat škodlivé UV záření 
a podílet se tak na ochraně kůže. Zároveň má pro pleť 
antioxidační účinky, podporuje imunitu a zdraví kož-
ních buněk, zjemňuje pleť a má i mírný anti-age efekt. 
Kromě vhodné kosmetiky jej můžeme získat například 
z vlašských ořechů, avokáda nebo slunečnicových 
semínek. 

Vitamin D
Jedná se o vitamin, který většinou získáváme ze slu-
nečních paprsků. Nicméně ty bychom si ve zdravé míře 

Vitaminy 
a naše pleť... 

měli dopřát i během podzimu. Vitamin D se podílí na 
ochraně pokožky, má anti-age efekt a pomáhá zmírňo-
vat i některé stavy narušené kůže. Získat jej v omezené 
míře můžeme z lososa, bílého jogurtu nebo kefíru. 

Vitamin C
Jeden z nejdůležitějších vitaminů obecně, kůži ne-
vyjímaje. Je považován za důležitý antioxidant, 
který se nachází právě ve vrstvách samotné kůže. Jeho 
přínosem je ochrana kůže a kožních buněk, pomoc 
při hojení drobných ranek nebo udržení elasticity po-
kožky. Podílí se také na prokrvení kůže a přísunu živin 
a tím pádem na udržení zdravé pleti. Nalezneme jej 
například v pomerančích, kiwi, špenátu, grepu nebo 
rajčatech.

Vitamin A
Obecně vnímán jako vitamin důležitý pro zrak, ale svůj 
význam má i pro kůži. Pokožku totiž chrání před vněj-
šími vlivy prostředí, zpomaluje stárnutí kožních buněk 
a pomáhá i s její hydratací. Dokonce může preventivně 
sloužit i jako pomocník proti ucpávání pórů a pokud se 
chystáte vyrazit za sluncem do vzdálenějších destina-
cí, dokáže pomoci i s urychlením hojení spálené kůže. 
Získat jej můžeme např. z brokolice, dýně, mrkve nebo 
hovězích jater. 

Vitamin B2 
I tento vitamin má svůj vliv na pleť. Dokáže zklidnit 
podrážděnou pokožku, napomáhá při její hydrataci 
a ceněný je i v boji proti praskajícím koutkům úst. 
Nalezneme jej především v brokolici, houbách, sóji 
nebo jogurtu. 

Vitamin B6 
Význam tohoto vitaminu pro pleť byl prokázán až 
v posledních letech. Dokáže totiž blahodárně půso-
bit při ekzémech, zlepšuje rovněž stavy akné a lehce 
pomáhá i při pigmentových skvrnách. Zároveň má svůj 
význam při hydrataci pleti. V potravě jej nalezneme 
ku příkladu v brokolici, špenátu, banánech nebo rýži.
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Vitaminová maska

- pro svěží vzhled
Vitaminová maska s nabitým složením pro výživu zralé a náročné pleti. 
Obsahuje vyvážený komplex aktivních látek a vitaminů, ceramidy, hydro-
komplex a bisabolol, které kožní buňky vyživují, chrání a napomáhají také 
ke zklidnění citlivé pleti.
202 Kč / 8.50 EUR / 18 ml
www.forlifemadaga.com

Krém s liposomy

- pojistka mladistvých kontur
Příjemný regenerační krém pro každodenní denní a noční péči. Obsahuje 
vitamin E, lecitin, glycerin a derivát kokosového oleje. Ideální je pro pravi-
delnou péči, oživení a udržení mladistvého vzhledu pleti. Vhodný je i pro 
redukci prvních vrásek a pleť od 25 let. 
434 Kč / 17.80 EUR / 50 ml
www.forlifemadaga.com

Nature BIOactive Výživný krém

- přírodou k dokonalé pleti
Jemný pleťový krém plný BIO surovin pro komplexní ochranu a anti-age 
efekt. Obsahuje BIO jojobový, arganový, olivový a slunečnicový olej, pří-
rodní vitamin E nebo aloe vera. Vhodný je pro denní i noční péči a lze jej 
aplikovat na vyčištěnou pleť, samostatně nebo pod make-up. 
460 Kč / 18.80 EUR / 30 ml
www.forlifemadaga.com

Poznejte kosmetické přípravky
s obsahem vitaminů, které 
podpoří výživu a vitalitu pleti 
a které by nám během podzimu 
rozhodně neměly chybět. 

TIPYpro vás...

Tuhý olej 
Nature BIOactive

- úleva nejen pro suché rty
Moderní  technologie nové gene-
race zachovává a spojuje vlastnosti 
tekutého oleje s charakterem tuhé 
emulze. Tuhý olej Nature BIOactive 
díky aktivním látkám jako jsou 
arganový olej, olivový olej, me-
ruňkový olej, slunečnicový olej 
a vitamin E poskytuje úlevu 
suchým, popraskaným rtům a su-
ché pleti, nejen v sychravém obdo-
bí.
199 Kč / 7.90 EUR / 18 ml
www.forlifemadaga.com

VITAMINY 
A NAŠE PLEŤ. 
JAKÉ NA PODZIM DOPLNIT?



Pokud bychom chtěli vybrat sféru, která se může pyšnit nejrychlejším nárůstem produktů a dalších 
novinek, byla by to jednoznačně moderní kosmetologie. Neuplyne snad jediný den, aby na trh 
nebyl uveden nový produkt. Spolu s tím je však téměř nemožné se ve všech novinkách orientovat 

a správně vybrat. A co teprve, když přijde otázka na to, kde kosmetiku nakupovat. Dávno už to není 
jen e-shop nebo prodejna dané značky, či lékárna nebo drogerie. Kosmetiku dnes totiž seženeme 
i v supermarketech, na lokálních nebo farmářských trzích, ale i třeba v osamocených stáncích u metra 
nebo v obchodním centru. Kde nakoupit a čím se při výběru řídit, tak začíná být mnohdy skutečná věda. 
Někdy totiž skutečnou kvalitu kosmetiky můžeme předem určit právě podle místa prodeje. Zjistěte 
společně s námi, jaká místa k nákupu volit.

KOSMETICKÉ 
TRŽIŠTĚ
ANEB KDE NAKUPOVAT KOSMETIKU…
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Kde nakupovat kosmetiku? Toť otázka… Všichni si pochopitelně chceme 
pořídit kosmetické přípravky s tím nejlepším složením a skutečnými účin-
ky, tak jak hlásá reklama. Chceme dopřát své pleti to nejlepší a ideálně 
nezatěžovat přírodu ani nepodporovat chemii v přípravcích. To vše jsou 
poměrně náročné požadavky nejen na danou kosmetiku, ale i na náš výběr 
a zorientování se před tím, než vyrazíme na pomyslné kosmetické tržiště.

Než začneme nakupovat…
Než se vrhneme na nákup, měli bychom vše pořádně zvážit. V tom-
to případě pochopitelně složení přípravku. Musíme například vědět, 
zda přípravek neobsahuje některou z látek, na kterou jsme alergič-
tí nebo zda není určen pro zcela jiný typ pleti, než je ta naše. V žád-
ném případě by nás ke koupi neměla namotivovat jen zajímavá cenová 
nabídka nebo úchvatný reklamní panel. Pokud jsme totiž alergičtí 
ku příkladu na heřmánek, bude nám poměrně k ničemu, že se jedná 
o heřmánek ručně sbíraný. 

Hned po tom by nás samozřejmě mělo zajímat, zda je kosmetika 
klinicky a dermatologicky testována. Pokud trpíme určitým kožním 
problémem, měli bychom se pídit i po skutečnosti, jak na přípravek 
reagují osoby se stejnou problematikou a zda vůbec výrobce tuto otázku 
řešil a dovede nám poskytnout pravdivou a relevantní odpověď.

Pokud vše víme, můžeme začít nakupovat. Už samotný výběr je tedy 
docela věda a prakticky popírá samotnou podstatu nákupu, která hlásá, 
že nákup je jen o emocích a hezkém obalu. V kosmetice je to přece jen 

trochu jinak. Nejde o zajímavý do-
plněk do domácnosti, který budou 
návštěvy obdivovat, ale o naši pleť 
a zdraví, které máme jen jedno. 

Různé produkty, 
různá kosmetická 
tržiště…
Kosmetiku seženeme dnes už 
opravdu na každém rohu. Pokud 
ale nechcete zbytečně riskovat 
a ohrožovat jak svůj vzhled, tak 
zdraví své pleti, měla by se kos-
metika nakupovat s rozmyslem 
a jasným plánem. Tedy v situaci, 
kdy víme, co potřebujeme, jaké 
očekávání od přípravku máme 
a zda máme alespoň složením nebo 
atestací potvrzeno, že nám kosme-
tika sedne a nijak nám neuškodí.



Lékárny
Zde máme snad větší jistotu, že nesáhneme vedle. Na místě je zpravidla 
vystudovaný magistr farmacie, který nám dovede pomoci s výběrem. Navíc 
v případě jakéhokoli problému většinou nemusíme mít stres z reklamace 
nebo vrácení přípravku.

Kosmetické salony
Dalším místem, kde si kvalitou produktů můžeme být téměř jisti, jsou pro-
fesionální kosmetické salony, centra a studia. Zde s přípravky pracují škole-
né kosmetičky, které se denně setkávají s různou pletí zákaznic a zákazníků 
a také různými požadavky. Dovedou tak poradit jak z hlediska praxe, tak 
i kosmetologických znalostí. Pomyslnou jistotou pro nás může být i fakt, že 
salon, který je založen na poskytování profesionální péče, by s přípravky, 
které nejsou stoprocentní, nepracoval. Opět zde máme možnost se na vše 
detailně doptat, poradit se, a navíc si můžeme být jisti i případnou rekla-
mací. V salonech totiž také nebývá problém nevyhovující přípravek vrátit 
a zvolit jiný. Dokonce v případě, že naše pleť na kosmetiku nereaguje dle 
očekávání, nám často kosmetička pleť ještě ošetří a pomůže ji dát do kupy.

Drogerie
Dalším hojně využívaným místem nákupu jsou drogerie. To je kapitola 
sama pro sebe. Na jednu stranu v nich můžeme sehnat zajímavé a kvalit-
ní přípravky, na stranu druhou, existuje spousta těch, které příliš kvalitní 
nejsou. Pokud už se rozhodneme pro nákup v drogerii, je vhodné mít vše 
předem zjištěno a ideálně předem konzultovat svůj výběr s odborníkem. 
V drogeriích se sice také můžeme na nejasnosti doptat, ale už si nemůže-
me být tak jisti stejnou vahou informací jako například v lékárnách nebo 
kosmetických salonech. To vychází i ze sortimentu drogerií jako takových. 
Prodávají čisticí přípravky, zubní pasty, hnojiva, krmivo pro zvířata atd. 
a vedle toho kosmetiku. Vychází tedy z faktu, že zákazník již daný 
kosmetický přípravek zná, je s ním spokojen a tedy ví, co kupuje. Také 
zde většinou nebývá problém s vrácením nepoužitého zboží.

Supermarkety
Kosmetiku nalezneme ale i ve větších supermarketech. Pro supermarkety 
platí podobné možnosti jako pro drogerie, často ještě v daleko omezeněj-
ší míře. Vzhledem k jejich velikosti je téměř nemožné s někým na místě 
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náš výběr konzultovat. Nakupovat 
kosmetiku zde bychom měli jen 
v případě, že kupujeme ověřenou 
značku, o které víme, že nám sedí 
a nehrozí, že si způsobíme problém. 
Rozhodně není vhodné kupovat 
novinku, kterou jsme nikdy před 
tím neměli a nechat se tak uchvátit 
jen popisem na regálu nebo hez-
kým obalem. Nicméně výhodou 
supermarketu je opět možnost 
nepoužitý produkt vrátit.

E-shopy s různorodou 
nabídkou zboží 
Místem, které může být pro ná-
kup kosmetiky dobré i špatné, jsou 
e-shopy. Opět – pokud nakupuje-
me již ověřený produkt, bývá jeho 
akční cena spíše výhodou. Naku-
povat zde bychom měli v případě, 
že s produktovou řadou máme již 
dobré zkušenosti a víme, že nám 
vyhovuje. Zde by nás už mohla 
překvapit snad jen nedostatečná 
exspirace zboží.  Pozitivem však 
je, že případná reklamace v drti-
vé většině nebývá problém. Pokud 
však daný přípravek odzkoušený 
nemáme, byť je jeho cena sebe-
víc lákavější, poohlédneme se jin-
de. Poradenství ze strany e-shopu 
o vhodnosti přípravku právě pro 
náš typ pleti, by totiž někdy mohla 
být, díky různorodé typologii nabí-
zeného zboží, oříškem.

KOSMETICKÉ 
TRŽIŠTĚ
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Značkové prodejny a e-shop výrobce 
Zde máme největší garanci a jistotu. Výhodou je především fakt, že tyto se 
zaměřují jen na vlastní značku a dovedou nám poskytnout kvalitní a pre-
cizní odpověď na naše dotazy. Jedná se totiž o personál školený značkou 
nebo přímo její fundované zaměstnance, kteří vždy mají o produktech 
detailnější znalosti než například prodejna v obchodním centru se sorti-
mentem desítek různých značek.  Můžeme si být tedy jisti, že nám bude 
doporučena opravdu správná péče na míru.
Pozitivem a garancí také je, že případná reklamace nebývá problém, ať už 
jde o e-shop nebo kamennou prodejnu. Apropo profesionálního prodejce 
poznáme například i tak, že nabízí vzorky produktu zdarma, čímž nám 
dává možnost jej vyzkoušet bez nutnosti koupě plného balení. 

Kde nakupovat?
Za nás říkáme jednoznačné ANO výrobci, kosmetickým salonům a lékár-
nám. ANO s mírným varováním říkáme e-shopům s různorodou nabídkou, 
jelikož zde už je vhodné mít alespoň zkušenost s danou značkou, a ANO 
s opatrností, říkáme supermarketům a drogeriím, pokud zde tedy přímo 
neexistuje možnost odborné konzultace. V takových případech totiž bývá 
nákup zboží často jen o štěstí a náhodě. 

A jakému kosmetickému tržišti říkáme jednoznačně NE!?

Lokální a farmářské trhy 
Zde se ve velké míře jedná o podomácku vyrobené přípravky, které nám 
zejména u citlivé a narušené pleti mohou způsobit velké problémy, jelikož 
zpravidla nemáme šanci si složení prověřit. Někdy se totiž nevyplácí zby-
tečně riskovat jen proto, že chceme být BIO. Navíc většinou ani nemáme 
šanci přípravek vrátit. 

No name prezentace a předváděcí akce 
Nakupovat kosmetiku na různých prezentacích a předváděčkách je snad 
největší roztržitost. Prodejce se nám snaží většinou produkty vnutit, nedo-
káže nám odpovědět na dotazy a často jen opakuje naučenou prezentaci. 
Jednak tak zbytečně ohrozíme svoji pleť, ale také odstoupení od koupě 
a vrácení peněz, které nebývají malé, je téměř nemožná. Navíc nemáme 
jistotu, zda samotné složení přípravků není ošizené, zda opravdu obsahuje 
to, co hlásá etiketa nebo zda zboží bylo skladováno tím správným způso-
bem. A reklamace? Zpravidla nemožná.

Stánky 
I na stánku, například u metra, můžeme dnes už zakoupit kosmetiku. 
Pro tento typ nákupu platí podobné předpoklady jako u předváděček. 
Buď nás zde lákají na domácí výrobky „čistého složení“ a často i na mini-
mální cenu nebo naopak produkty již známých značek, u kterých si zase 
nemůžeme vždy být jisti originalitou či tím, jestli produkt již několikrát 
neprošel výkyvy teplot, zda nebyl přímo vystaven slunci nebo naopak mra-
zu, a zda je tak jeho kvalita stále v pořádku. Navíc opět jsme prakticky 
bez možnosti vrácení zboží nebo reklamace, protože se většinou jedná 
o ojedinělou prodejní akci. 

Riskovat s pletí, vzhledem a zdravím se opravdu nevyplácí. Zkuste 
se nad tím zamyslet, až příště půjdete kosmetické přípravky vybírat.
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Jemná péče pro tu nejcitlivější pleť
Podzim a citlivá pleť je kapitolou sama pro sebe. Ani ona ale nemusí 
trpět! Stačí vsadit na Lanomed krém od For Life & Madaga, který je 
přímo pro tento typ pleti koncipován a dovede ji zajistit stabilizaci, zklid-
nění a ochranu před vnějšími vlivy prostředí. Obsahuje látky jako medilan, 
vitamin E, panthenol a včelí vosk, které jsou tou nejlepší kombinací pro 
jemnou a citlivou pleť.
464 Kč / 19 EUR / 50 ml
www.forlifemadaga.com

Neviditelný štít pleti
Trápí vás problémy s pletí? Svěřte se do péče jediného přípravku 
svého druhu v Evropě, bariérového krému 2DERM Transparent 
od For Life & Madaga a budete mile překvapeni. Přípravek, 
který pracuje na bázi zinku a talku dovede i narušené pokožce 
zajistit náhradní kožní bariéru tvořící takzvaný „neviditelný štít“ pokož-
ky. Díky němu se dokáže kůže rychleji regenerovat, neztrácí hydrataci 
a nepronikají do ní škodliviny. Krém je navíc maximálně příjemný, 
nedráždí, nepálí ani nijak kůži nezatěžuje. 
657 Kč / 27 EUR / 50 ml
www.forlifemadaga.com

Tipy na nejbližší období...

KOSMETICKÁ 
VÝBAVA,
která vám nesmí chybět!

Nejrizikovější období, kdy pokožce ubývají ceramidy a hydratace, a navíc musí bojovat i s teplotní-
mi skoky je tady. Po létě se ve velké míře opět začne zhoršovat její stav a na povrch vyplouvají kožní 
problémy. Nic ale nemusí být ztraceno, trochu více péče, její důslednost a ty správné kosmetické 
přípravky dovedou dělat divy. Krásná a bez známek nedokonalostí totiž může být téměř jakákoli kůže. 
Stačí jen vědět, jak o ni pečovat a co zařadit do své kosmetické taštičky. 

Seznamte se proto s kosmetickou výbavou, která by vám v následujících týdnech neměla chybět.
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Silou čajovníku proti akné
Podzimní střídání teplot netrápí jen citlivou a narušenou kůži, ale 
i tu aknózní a problematickou, u níž se stavy akné mohou ještě 
zhoršovat. Zastavte proto jejich další rozvoj za pomoci S.O.S. 
gelu s čajovníkem od For Life & Madaga. Ten obsahuje 
čajovníkový olej, regenerační alfa-bisabolol a bylinné extrak-
ty, které jsou skvělým koktejlem pro lokální péči o aknózní 
a problematickou pleť. Pokožku totiž zbavují zánětlivých stavů 
a napomáhají opět ke zdravé pleti. 
234 Kč / 9.80 EUR / 18 ml
www.forlifemadaga.com

Narušená pleť 
bez nedokonalostí? Ano!
Ani v případě, že je vaše pleť jakkoli narušená se nemusíte 
smiřovat s její viditelnou nedokonalostí a stopkou pro všechna 
líčidla. Vyzkoušet můžete speciální tónovací bariérový krém 
2Derm Colour od For Life & Madaga, který je určen právě 
pro pleť trpící citlivostí a kožními problémy. Díky barevným pig-
mentům sjednotí její vzhled a skryje nedokonalosti. To vše bez 
jakéhokoli zatěžování, ucpávání pórů nebo nepříjemného pálení. 
657 Kč / 27 EUR / 50 ml
www.forlifemadaga.com

Lifting, hydratace a detoxikace 
v jediném kroku
Suchostí pokožky trpí během podzimu asi většina z nás. Je pro-
to třeba pleť neustále hydratovat a předcházet tak vzniku vrásek, 
jejímu stárnutí nebo nepříjemnému pnutí. S tím skvěle pomůže 
Antistres Lifting Maska od For Life & Madaga obsahující 
výtažek ze zeleného čaje, vitamin E nebo kyselinu hyaluronovou. 
Maska pleti zajistí hydrataci, detoxikaci a posílí i povadlou 
a unavenou pleť. 
202 Kč / 8.50 EUR / 18 ml
www.forlifemadaga.com
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kosmetická výbava

Šetrným čištěním 
ke zdravé pleti
Zapomeňte na všechny nepříjemné zážitky a trápení při odličo-
vání a vyzkoušejte 2Derm Čisticí duobázi od FL & M, která 
nedráždí narušenou pleť. Čištění, které je základem jejího zdraví, 
zvládne ve dvou fázích. Dokonale pleť zbaví nečistot a zároveň 
na ní krátkodobě vytvoří i ochrannou kožní bariéru. 
404 Kč / 16.60 EUR / 200 ml
www.forlifemadaga.com

96% kolagen pro stále mladou pleť
Aby nepřízeň počasí jako je zima, chlad a střídání teplot nezanechalo stopy 
na naší pleti, je třeba o ni náležitě pečovat. Například za pomoci Collagen 
Active séra od For Life & Madaga, které je vhodné pro jakoukoli pleť nad 
25 let, zejména pak suchou.  Sérum je založeno na 96% kolagenu, kyselině 
hyaluronové a panthenolu, které společně omezují vznik vrásek a obnovují elas-
ticitu pokožky. Zároveň stimulují pleť a zabraňují prohlubování známek jejího 
stárnutí. 
696 Kč / 28.20 EUR / 30 ml
www.forlifemadaga.com

Perfect Body Milk 
Trápí vás v tomto období dehydratovaná kůže těla? Máme řešení! Hýčkejte 
ji za pomoci hedvábné emulze Perfect Body-Milk od For Life & Madaga, 
která obsahuje kyselinu hyaluronovou, ceramidy, minerály Mrtvého moře 
a vitamin E, jež kůži zvláčňují, precizně vyživují a také zvyšují její pevnost 
a pružnost. 
291 Kč / 12 EUR / 200 ml
www.forlifemadaga.com
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Vánoční dárek v podobě kosmetiky potěší opravdu 
každou ženu, a tak se většinou ihned vrhne na jeho 
zkoušení a testování. To však může být v řadě případů 
spíše na škodu.
Náš odborník tedy poradí, jak je to s kosmetickými 
dárky pod vánočním stromkem, kdy se jich nemusíme 
obávat, kdy je třeba si důkladně prostudovat složení 
a kdy nezkoušet experimentovat s pletí raději vůbec. 
Čtěte v dalším čísle!

Ve 25. vydání FOR LIFE STYLE vás seznámíme s aktualitami ze společnosti For Life & Madaga, výrobce české 
profesionální kosmetiky na francouzských základech. Přiblížíme i nejnovější plány na následující období. 

Před chladným a nevlídným počasím konce roku stále 
častěji utíkáme na exotické zahraniční dovolené. Není 
se čemu divit v době extrémně levných letenek. Než 
ale vše zařídíme a defi nitivně si zabalíme kufr, je tře-
ba správně vybavit i naši cestovní lékárničku. Víte, co 
do ní skutečně patří, co nepodcenit a jaké kosmetické 
přípravky si přibalit, aby naše pleť měla stejný komfort 
jako doma? 
Dočtete se už v následujícím čísle!

Odborník radí:  
KOSMETICKÉ VÁNOČNÍ 
DÁRKY?
Ano, ale… 

ZIMNÍ CESTOVÁNÍ 
Jak vybavit naši lékárničku?

Kosmetiky a kosmetických novinek je kolem nás stá-
le více. To ale neznamená, že ubývá kosmetických 
zlozvyků, spíše naopak! Víte, které jsou nejhorší a zda 
se některého z nich také nedopouštíte? 
Zjistíte už v následujícím vydání!

KOSMETICKÉ ZLOZVYKY 
aneb čím pleti nejvíce škodíme.

KOSMETICKÁ VÝBAVA, 
která vám nesmí chybět.

Rok 2019 jde do svého závěru. Čeká nás zřejmě 
nejvíce stresové období z celého roku, ale zároveň 
i čas, kdy se chceme cítit a vypadat dobře. Představíme 
a připomeneme vám proto kosmetickou výbavu, která 
by vám neměla chybět, od samotného základu kosme-
tické péče až po luxusní a exkluzivní kousky. 
Zjistíte už v následujícím čísle! 



Další číslo  VYCHÁZÍ  V LISTOPADU 2019

www.forlifestyle.cz FO
R 

LI
FE

 S
TY

LE

POZVÁNKA NA KOSMETICKÝ VELETRH 
Navštivte nás na 28. mezinárodním veletrhu kosmetiky WORLD OF BEAUTY & SPA, PVA EXPO 
Praha – Letňany ve dnech 27. – 28. 9. 2019.

Na stánku 2B31 - FOR LIFE & MADAGA Vám budou k dispozici naši odborní pracovníci nejen stran 
poradenství, ale i nákupu zboží.
Těšíme se na Vás!

i
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