
FOR LIFE STYLE
 O životním stylu a kosmetice

ČAS PLESŮ  
 LÁKÁ DO KOSMETICKÝCH SALONŮ.
  VÍME, JAK VYBRAT TEN NEJ!

Odborník radí:

ZIMA A LUPY 
ANEB JAK NA NĚ?

MÝTY 
O VRÁSKÁCH.
 ZNÁTE TY NEJZNÁMĚJŠÍ?

KOSMETICKÁ 
VÝBAVA,

KTERÁ VÁM NESMÍ CHYBĚT!
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Mýtus č. 3 
Vrásky se týkají jen suché pleti
Jeden z absurdních mýtů pracuje s předpokladem, 
že suchá pleť je náchylnější pro častější vznik vrásek, 
a proto by se jiných typů pleti jako je normální, smíšená 
nebo dokonce mastná vrásky týkat neměly. To je však 
velký omyl. Suchá pleť je skutečně náchylnější k dří-
vějšímu vzniku vrásek, proto je boj proti nim potřeba 
zahájit co nejdříve. Nicméně ani pleť, která je mastná, 
se vráskám zcela nevyhne. Například vrásky v očních 
partiích jsou toho jasným příkladem. 

Mýtus č. 4
Smích = největší původce vrásek
Dokonce i smích je někdy považován za hlavního 
původce mimických vrásek, avšak jen samotný je 
neovlivňuje. Tyto totiž vznikají v důsledku častých stahů 
obličejových svalů, ale také věkem, nezdravým životním 
stylem či nedostatečnou péčí o pokožku. Žádná pleť 
totiž dříve nebo později nedokáže mimickým vráskám 
předejít, proto je vhodná patřičná preventivní péče.
Avšak ruku na srdce, není příjemnější mít vrásky od čas-
tého smíchu než protáhlé vrásky vznikající mračením?

Mýtus č. 1
Vrásky jsou dědičná záležitost
Celá řada žen žije v domnění, že když jejich maminka 
nebo babička měla až do relativně vyššího věku pleť 
prakticky bez vrásek, podobné štěstí potká i je. Stav 
pleti, potažmo genetická dispozice je skutečně reálná, 
nicméně bez adekvátní péče se opravdu stále mladého 
vzhledu nedočkáme. Proto je třeba o pleť již minimálně 
od 25. roku věku pečovat a dopřávat jí všechny složky, 
o které si řekne.

Mýtus č. 2
Dostatečný pitný režim nás před 
vráskami ochrání
Další z poměrně rozšířených polopravd se týká pitné-
ho režimu. I dnes totiž řada žen spoléhá na hydrataci 
předcházející vzniku vrásek. Mají za to, že když budou 
pít okolo 3 litrů tekutin denně, vrásky ošálí. Pitný režim 
je samozřejmě pro pleť, její vzhled a svěžest důležitý 
a rozhodně její stav podpoří. Vzniku vrásek však sám 
o sobě nezabrání. Je vhodné proto pitný režim ještě 
doplnit vhodnou stravou bohatou na vitamíny a mi-
nerály a samozřejmě i vhodnou pečující kosmetikou, 
a to nejen tou hydratační, ale takovou, která přímo 
odpovídá našemu typu pleti a obsahuje i účinné 
anti-age látky. 

MÝTY 
     O VRÁSKÁCH.  
 ZNÁTE TY NEJZNÁMĚJŠÍ?

Téma vrásek a problémů okolo nich je téměř nekonečné. Snažíme se je co nejúčinněji minimalizovat 
tak, aby naše pleť stále vypadala jako například ve 20 letech. Tento neustálý boj však dává vzniknout 
celé řadě mýtů a různých babských rad. Nicméně pravda je taková, že krásná a mladistvá pokožka 
prakticky nikdy není výsledkem jen jedné činnosti, ale souhry několika z nich. Přinášíme vám proto 
drobnou exkurzi do tématu vrásek, abyste skutečně bezpečně věděli, jak na ně a nenechali se ovlivňovat 
mýty a polopravdami.
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Mýtus č. 5
Nadmíra kosmetiky způsobuje 
vrásky
Jeden z aktuálních mýtů dokonce říká, že pokud žena 
už např. okolo 25. roku života začne používat proti-
vráskovou kosmetiku, může si vrásky rychle přivolat. 
Za předpokladu vhodně zvolené pečující kosmetiky 
stav pleti naopak podpoříme, a proto v tomto věku 
volíme přípravky zejména na první vrásky než na pleť 
zralou. Rozhodně se však vyplatí sáhnout i po odpoví-
dajícím pleťovém séru. Právě séra jsou někdy špatně 
zařazována a chápána jako přípravky, které patří k pleti 
40+. Není to vždy pravda. Například takové Hyaluronic 
Acid Sérum FL & M je pro věk 25+ jako stvořené.

A jak jinak si ještě pomoci? Vedle pečujících přípravků 
nesmíme zapomínat ani na další péči v podobě důklad-
ného čištění a odlíčení pleti. Důležitá je pochopitelně 
i životospráva, dostatek spánku, ideálně nekouřit 
a nepobývat ve znečištěném prostředí. Pomůže třeba 
i obličejová jóga a pozitivní myšlení.

Krém s liposomy
- pomocník proti prvním vráskám
Polomastný regenerační krém pro denní i noční péči. 
Obsahuje lecitin, derivát kokosového oleje, glycerin 
a vitamin E, které zajišťují pleti oživení a udržení 
mladistvého vzhledu. Ideální je aplikace ráno a večer 
na vyčištěnou pleť. 
434 Kč / 17.80 EUR / 50 ml     www.forlifemadaga.com

Collagen Active krém
- pro podporu elasticity
Protivráskový krém pro všechny typy pleti. Obsahu-
je 96% kolagen, kyselinu hyaluronovou, vitamin E 
a mikroemulzní systém, tedy látky, které dodávají 
pokožce sametový vzhled, chrání ji, regenerují a sti-
mulují pleti vlastní kolagenová vlákna. Vhodný na den 
i noc.
696 Kč / 28.20 EUR / 50 ml   www.forlifemadaga.com

Seznamte se s kosmetickými přípravky, 
které v boji proti vráskám skutečně 
pomáhají.

TIPY
pro vás...

MÝTY 
O VRÁSKÁCH  

Regenerační krém 
Hydrooptimal 
- pomoc zralé pleti
Polomastný krém pro denní i noční péči speciálně vy-
vinutý pro zralou pleť. Obsahuje přírodní olej s přídav-
kem lecitinu, rakytníkový olej, beta-glukan a hydratač-
ní složky, které pleť chrání, zvláčňují a redukují vrásky.
397 Kč / 16.30 EUR / 50 ml     www.forlifemadaga.com

Další přípravky proti vráskám najdete na: 
www.forlifemadaga.com nebo se informujte u Vaší 
kosmetičky.
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Která žena by nechtěla právě na plese 
vypadat co nejdokonaleji, být jeho ozdobou 
a oslnit všechny přítomné. Kromě výběru 

šatů a návštěvy kadeřnice, manikérky nebo vizá-
žistky by tak rozhodně ženy neměly zapomínat 
na návštěvu kosmetického salonu. Domácí péče 
o pleť vhodnými a kvalitními přípravky by měla 
být naší každodenní rutinou, ale právě před tak 
důležitou událostí, jakou ples bezpochyby je, není 
od věci nechat se ošetřit ještě v profesionálním 
salonu. Nicméně stejně jako u všeho ostatního, 
je třeba salon správně vybrat a nespokojit se 
s prvním, který objevíme. Víte, jak poznáte ten 
skutečně nejlepší? 

Představa ošetření a hýčkání z rukou profesionálních 
kosmetiček je více než příjemná. Aby taková byla i sku-
tečnost a následný stav po opuštění salonu, je na místě 
jej předem prověřit. 
A na co při výběru nezapomínat? Seznamte se s něko-
lika body, na které je vhodné se zaměřit.
 

Profesionalita na prvním místě
Být kosmetičkou dnes láká velké procento mladých 
slečen, které často ihned po dostudování nakoupí 
základní kosmetické přípravky a takzvaně si „udělají“ 
salon v kočárkárně nebo v jedné místnosti domu či 
bytu. Proto než do salonu vyrazíme, vyplatí se zjistit, 
kde se zvolené zařízení nachází, jak vypadá a kdo o nás 
bude pečovat. Profesionální salon se mnohdy vyznaču-
je i tím, že v něm pracuje více zkušených kosmetiček. 
Tuto informaci většinou můžeme nalézt na webových 
stránkách salonu nebo se na tyto informace, stejně 
jako na délku praxe, můžeme přímo doptat.

Asi nejideálnější osobou, která se může o naši pleť 
starat je nejen vystudovaná kosmetička, ale zároveň 

ČAS PLESŮ 
 LÁKÁ DO KOSMETICKÝCH SALONŮ.

  VÍME, JAK VYBRAT TEN NEJ!

osoba, která má za sebou například zdravotní praxi 
nebo je přímo vystudovaná lékařka. Zde máme totiž 
nejen jistotu, že na naši pleť bude nanášet přípravky 
kompatibilní se stavem pleti, ale v případě kožního pro-
blému jej bude umět řešit, a hlavně mu bude rozumět.

Diagnostické metody
Základem správného a prospěšného kosmetické-
ho ošetření je i správná diagnostika pleti. Sice se to 
může jevit jako banalita a samozřejmost, ale stále 
existují kosmetické salony, které správný typ pleti určit 
nesvedou. Buď se řídí jen informací od klientky, nebo 
jej samy špatně určí a při problému se vymlouvají na 
skutečnost, že dotyčná osoba např. používala nevhod-
nou kosmetiku, která stav její pleti zkreslila.

Toto se ve skutečně profesionálním zařízení opravdu 
stát nemůže. Jednak školené profesionálky s letitou 
praxí takové faux pas nedopustí, ale rovněž má ten-
to typ zařízení i moderní diagnostické metody, jako je 
například přístroj na 3D diagnostiku pleti, který dovede 
určit detailní analýzu pokožky.

Kosmetická výbava
Nakonec, i pečující kosmetika používaná v salonech 
mluví sama za sebe. Pokud kosmetička pracuje spíše 
s levnějšími běžně dostupnými značkami nebo dokon-
ce kombinuje několik značek současně, mělo by to 
pro nás být první varování. Profesionální salony totiž 
pracují s jednou značkou určenou výhradně pro péči 
v takovémto typu zařízení. Proč? Protože v této sortě 
kosmetických přípravků už je nutná skutečná odborná 
znalost. Například takové ošetření AHA kyselinami by 
mohlo v rukou běžné uživatelky nadělat více škody než 
užitku. 
Skutečně kvalitní salon, potažmo kosmetička, rovněž 
pravidelně dochází na školení dané značky, se kterou 
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pracuje, tak, aby dovedla poskytnout svým klientkám 
tu nejlepší možnou péči. I to můžeme poznat jednodu-
še, protože výrobci kosmetiky udělují po absolvování 
školení kosmetičkám certifi káty, které pak často zdobí 
právě jejich salony. 

První dojem a design salonu
První dojem už na druhý pokus neuděláme, a to samé 
platí i o kosmetickém salonu nebo jiném profesionál-
ním zařízení. Na prvním místě musí být samozřejmě 
čistota, dodržování hygieny a sterilního prostředí.

Profesionální salon by navíc měl vynikat i určitým vzhle-
dem, stylem a designem. Může například převládat 
wellness nádech, styl moderního centra s relax zónou 
nebo na první pohled čisté a střízlivé pojetí s uvol-
ňující vůní. V takovém případě můžeme jasně vidět, 
že majitelé salonu do něj něco investovali, přemýšleli 
nad ním tak, aby dával smysl, a proto zde máme také 
větší záruku, že s největší pravděpodobností  na nekva-
litní služby nenarazíme.

Druhy ošetření a jejich záruka
I samotné ošetření v salonu by mělo mít nějakou 
posloupnost. Začínat by vždy mělo analýzou pleti 
a zohlednit se musí i přání klientky, která nastíní proč 
nebo s jakým problémem do salonu přichází. Tedy, že 
nebude automaticky vnucena do mnohdy zbytečných 
zákroků za účelem většího zisku. Profesionální salon se 

pozná i tak, že vedle celé řady různých kosmetických 
procedur umí připravit ošetření na míru dle požadavku 
nebo stavu pleti klienta.

Klientka by se měla zaměřit i na samotné vybavení salo-
nu. Pokud nenabízí moderní ošetřující technologie, ale 
pouze klasické ruční ošetření, zřejmě se o top zařízení 
jednat nebude. V těch už je totiž téměř samozřejmos-
tí ošetření přístrojovou technikou, jakou je ultrazvuk, 
galvanizace, bezjehličková mezoterapie, laser nebo 
ozonizér, jako např. v  1. centru estetické kosmetiky 
For Life & Madaga v Brně.

Ty nejlepší salony ale poskytují i odborné poradenství 
a po ošetření doporučí vhodné kosmetické přípravky 
pro domácí péči, aby pleť i po opuštění salonu dostala 
skutečně to, co potřebuje. A asi největší zárukou kva-
lity je pro nás garance ošetření, tedy situace, kdy salon 
nabízí při nevhodnosti nebo nespokojenosti s kosme-
tickými přípravky vrácení peněz a tedy 100 % garan-
ci spokojenosti. Na to si dnes troufnou jen skuteční 
profesionálové ve svém oboru, kteří jsou si svými 
službami a jejich kvalitou jistí.

Ošetření pleti a její hýčkání v kosmetických 
salonech je tím nejlepším doplňkem k naší běžné 
domácí péči, které by si jednou za čas měla do-
přát každá žena. Stačí jen správně vybrat skutečně 
profesionální zařízení a o zbytek už bude posta-
ráno.



Našeho odborníka, Našeho odborníka, RNDr. Josefa Skalníka,RNDr. Josefa Skalníka, jsme se zeptali na několik otázek na téma lupů a kožních  jsme se zeptali na několik otázek na téma lupů a kožních 
problémů pokožky hlavy. Co je ve skutečnosti způsobuje, jak je správně diagnostikovat, jak proti nim problémů pokožky hlavy. Co je ve skutečnosti způsobuje, jak je správně diagnostikovat, jak proti nim 
bojovat a co udělat pro to, aby se už nevrátily?bojovat a co udělat pro to, aby se už nevrátily?

Odpovídá RNDr. Josef Skalník, Brno
Lupy se nejčastěji objevují nebo vrací během zimy. Proč tomu 
tak je?
Nesmíme zapomínat na to, že lupy jsou odlupující se šupinky pokožky 
hlavy, tedy, že ve skutečnosti jde o kožní problém. A stejně jako během 
zimy trpí a vysušuje se naše pokožka, například na rukou nebo obličeji, 
vysušuje se i na hlavě. O to spíše, že narozdíl od pleti nebo rukou ji nemá-
me prakticky šanci nijak ošetřit. Neprospívá jí dokonce ani střídání teplot. 
Avšak nejen roční období může mít na vznik lupů vliv. 

Co kromě vlivů prostředí tedy lupy způsobuje?
Každý organismus je jiný, a proto rozdílný může být i spouštěcí faktor. 
U většiny populace to je skutečně suchá nebo dokonce přesušená 
pokožka hlavy. Za tou nemusí stát jen roční období, ale i nesprávné 
používání přípravků, především vlasových šamponů a kondicionérů. 
Zejména u šamponů na mastné vlasy, které vysušují, stačí, když je z pokož-
ky hlavy nedostatečně opláchneme. Problém však může způsobit i barvení 
vlasů, často to domácí, kdy naše pokožka zareaguje alergickou reakcí, 
v některých případech si ji dokonce nekvalitní barvou můžeme i spálit. 
A samozřejmě nesmíme opomenout ani psychiku, která je nevyzpytatelná 
a stojí za celou řadou zdravotních problémů, lupy nevyjímaje. V takovém 
případě je pak zdárné vyřešení tohoto problému skutečně zdlouhavým 
procesem. Existují však i případy, kdy se lupy pacientovi vždy při stresovém 
období a zvýšené psychické zátěži objeví a pak samovolně vymizí. 
Bohužel i jiné chronické kožní choroby, které se vyskytují v partiích pokož-
ky hlavy, můžeme mylně považovat za lupy.

Kdo by nechtěl krásné, lesklé a vždy 
dokonale upravené vlasy. Bohužel, 
tento pocit si řada z nás užije jen 
v okamžiku, kdy opouští kadeřnic-
tví nebo vlasové studio. Naše vlastní 
úprava vlasů naráží na celou řadu 
limitů, od nevhodné volby šampo-
nů a kondicionérů, přes nesprávné 
nebo nedostatečné mytí až po kož-
ní problémy. 

Jedním z nejběžnějších jsou lupy, 
které během života potkaly asi vět-
šinu populace. U někoho jde jen 
o přechodný stav, který po čase 
vymizí, někdo s nimi bojuje trvale 
a někomu se vrací jen v určitých 
obdobích, přičemž k tomu nejčas-
tějšímu patří právě zima. 

Otázkou ale zůstává - dokážeme 
správně rozeznat, že trpíme na 
lupy?  Ty totiž nejsou jediným 
problémem, se kterým se pokožka 
hlavy potýká. 

ZIMA A LUPY  
ANEB JAK NA NĚ?

Odborník radí:
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S jakým onemocněním si je 
možné lupy splést a proč?
Problém je v nedostatečné osvě-
tě z hlediska kožních onemocnění 
i v tom, že kdykoli ve vlasech 
nebo třeba i na ramenou, na ob-
lečení zachytíme šupinky vlasové 
pokožky, okamžitě je nazveme lupy. 
Navíc, pokud tento problém přetr-
vává déle a nedaří se nám jej dostat 
pod kontrolu ani za pomoci vhod-
ného přípravku proti lupům, měli 
bychom vždy navštívit dermatolo-
ga, který problém diagnostikuje. 
Nejčastěji totiž lupy zaměňujeme 
s onemocněním zvaným sebo-
rea, které vzniká na místě, kde se 
vyskytují mazové žlázy, což je právě 
i ve vlasech. Za vším stojí kvasinka, 
která se na povrchu kůže běžně 
vyskytuje. Problém ale nastává při 
jejím přemnožení. Pokožka hlavy 
totiž reaguje rychlou tvorbou nové 
svrchní vrstvy kůže, kdy odumřelé 
kožní buňky zachytíme ve vlasech. 
Při neprofesionálním řešení tohoto 
problému je prakticky nemožné jej 
zastavit.

Je nějaká část naší populace 
více ohrožena lupy?
Lupy potkají nebo potkaly asi kaž-
dého z nás. Pokud bychom se bavili 
obecně, tak nejčastěji se vyskytují 
u mužů mezi 30. – 45. rokem.

Jaký vliv má nadměrné nošení 
pokrývky hlavy na vlasy a lupy?
Řekl bych, že dosti zásadní. Neustá-
lé nošení pokrývky hlavy nemá vliv 
jen na vlasy samotné, ale především 
na pokožku hlavy, od které vše začí-
ná. Může se začít více mastit nebo 
naopak v letních měsících potit, 
a to vše je už jen krůček k problé-
mům jako jsou lupy. 

Navíc nadměrné nošení pokrývky 
hlavy negativně ovlivňuje i kvalitu 
vlasů a v tomto důsledku mohou 
ve větší míře začít i padat.

Mohou mít vliv na vznik lupů 
i kosmetické procedury?
Ano, samozřejmě. Kromě již 
zmiňovaného barvení vlasů či od-
barvování, negativně pokožku 
hlavy ovlivňuje i vysušování vla-
sů extrémně horkým vzduchem 
a fénování, nedostatečné smytí 
vlasových přípravků, ale třeba i čas-
té používání tužidel či laků na vlasy. 
A nakonec, ani dnes tolik moderní 
nastavování vlasů není pro pokožku 
hlavy dvakrát ideální. Sice primár-
ně trpí vlastní vlasy, nicméně tyto 
vyrůstají z vlasových folikulů kůže 
a i tu dříve či později poškozují.

Jakou radu byste měl pro osoby 
opravdu trpící lupy?
V první řadě bych problém 
řešil dostupnou péčí. Určitě mohu 
doporučit Šampon proti lupům 
FL & M, který díky svému složení 
napomáhá předcházet tvorbě lupů 
a navrací celý stav pokožky hlavy 
do ideálního stavu. Pokud ale ani 
po určité době dotyčná osoba 
nevnímá změnu a problém ne-
ustupuje, je nezbytné vyhledat 
dermatologa a řešit problém pod 
jeho dohledem.  

7
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Oční okolí jako v bavlnce
Nezapomínejte na péči o tu nejjemnější a nejcitlivější pleť, jakou je oční okolí 
a vybavte se Očním krém Dermaclinic od For Life & Madaga. Obsahuje 
totiž medilan, osmocid, vitamin E, panthenol, výtažek z mořských řas nebo 
přírodní oleje, které mají zklidňující i protivráskové účinky, a tak účinně 
dovedou potlačit především vějířkovité vrásky. Přípravek je navíc určen i pro 
citlivou pleť. 
545 Kč / 22.20 EUR / 30 ml
www.forlifemadaga.com

Nohy jako bohyně i během zimy
Nohy a především vzhled a upravenost chodidel řešíme hlavně v létě, 
nicméně ani v zimě bychom neměli zahálet. Byť se to nemusí zdát, 
pokožka v těchto místech trpí i v zimním čase, a tak nebude od věci 
pravidelná péče Krémem na nohy od For Life & Madaga, který byl 
přímo vyvinut pro ošetření suché a zrohovatělé kůže chodidel. Obsa-
huje zvláčňující oleje, olej z měsíčku lékařského, výtažek z kostivalu 
nebo glycerin. Doporučeno je ošetření chodidel každý večer nebo vždy 
po horké koupeli. 
220 Kč / 9.20 EUR / 100 ml
www.forlifemadaga.com

Tipy na nejbližší období...

KOSMETICKÁ 
VÝBAVA,
která vám nesmí chybět!

První část roku 2020 je v plném proudu, a tak mnozí z nás žijí v duchu různých předsevzetí, mezi kterými 
téměř s jistotou nechybí štíhlá linie, zdravý životní styl a celková vitalita. Vedle už tradiční detoxika-
ce, hubnutí a nového životního stylu je ale třeba myslet i na vlastní krásu a hýčkání. Ano, vyrazit na 
wellness pobyty či procedury čas od času nebude od věci, ale tu největší práci můžeme všichni odvést 
z pohodlí domova. Stačí jen do své kosmetické taštičky zařadit ty správné pečující přípravky, které nám 
zajistí dokonalý a zdravý vzhled, což zejména v aktuálním nevlídném počasí přijde vhod.

Seznamte se proto s kosmetickými přípravky, které byste v tomto čase rozhodně neměli postrádat.
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Antistresový detox pleti
Detox organismu by nikdy nemohl být stoprocentní bez správné 
očisty a detoxikace pleti. S tou vám pomůže Antistres Lifting 
sérum od For Life & Madaga, které je plné antioxidantů. Obsa-
huje například výtažek ze zeleného čaje, bisabolol, beta-glucan, 
vitamin E nebo kyselinu hyaluronovou, které účinně bojují proti 
volným radikálům. Sérum pleť zároveň osvěží a rozjasní. 
532 Kč / 21.70 EUR / 30 ml
www.forlifemadaga.com
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Relax pro celé tělo
Dokonalou odměnou po náročném zimním dni je horká koupel. 
A co teprve ta s Krystalickou solí Mrtvého moře od FL & M! 
Sůl je bohatá na blahodárné minerály jako je sodík, draslík, vápník, 
fl uorid a řada dalších a při koupeli tak nejen podpoří zdraví pokož-
ky, ale uvolní i psychickou zátěž, zmírňuje pocit napětí a dodává 
svěžest. Nezbytnou výbavu by měla tvořit u osob trpících ekzémy, 
lupénkou a dalšími kožními problémy. 
170 Kč / 7.20 EUR / 500 g
www.forlifemadaga.com

Pomoc všem citlivkám
Citlivá pleť je mnohdy pro její majitele pohromou, a co teprve 
v zimě? Naštěstí i to se dá řešit, třeba za pomoci speciálního 
Lanomed krému od For Life & Madaga s obsahem regenerač-
ního a zklidňujícího medilanu. V příjemném krému pro citlivou 
pleť jsou obsaženy i účinné látky jako vitamin E, panthenol nebo 
včelí vosk, které pleti poskytnou stabilizaci, zklidnění a ochranu 
před vnějšími vlivy prostředí. Vhodná je aplikace ráno a večer 
na vyčištěnou pleť.  
464 Kč / 19 EUR / 50 ml
www.forlifemadaga.com
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kosmetická výbava

Dokonalost narušené pleti
Ani narušená pleť bojující s kožními problémy nemusí rezignovat 
na bezchybný vzhled. Stačí sáhnout po bariérovém tónovacím 
krému 2DERM Colour od For Life & Madaga. Krém na po-
kožce vytvoří speciální ochrannou bariéru, pod kterou se může 
kůže rychleji regenerovat a díky barevným pigmentům také 
sjednotí její tón. Navíc 2DERM Colour pokožku nijak nezatěžuje 
a nedráždí. 
657 Kč / 27 EUR / 50 ml
www.forlifemadaga.com

Aby rozšířené žilky byly minulostí 
I pokožka, která během jiných ročních období nevykazuje známky kožních 
problémů, může během zimy trpět, například na rozšířené žilky. Zbavte se této 
vady na kráse a svěřte svoji pleť do rukou koncentrovaného séra Ectasin 
od For Life & Madaga, které bylo speciálně vyvinuto na pomoc pleti s ektáziemi. 
Obsahuje escin, rutin a osmocid, jenž napomáhají ke zpevnění tenkých cévních 
stěn a podpoře mikrocirkulace. 
609 Kč / 25.20 EUR / 30 ml
www.forlifemadaga.com

Maska nabitá přírodou
I v té nejtužší zimě si vaše pleť může užívat blahodárné účinky přírody v plné 
parádě. Vybavte se maskou Nature BIOactive od For Life & Madaga 
obsahující jen samé přírodní a BIO suroviny. Nalezneme v ní BIO arganový, 
jojobový, olivový a slunečnicový olej, BIO sacharid, bambucké máslo, meruň-
kový olej, přírodní vitamin E a další přírodní složky. Pleť tak doslova hýčká 
a zajišťuje jí při pravidelné péči sametový vzhled. 
360 Kč / 15 EUR / 30 ml
www.forlifemadaga.com
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Alergie neexistuje jen na pyly, prach či roztoče, ale 
stále častěji se setkáváme s těmi kožními. Co je ale ve 
skutečnosti způsobuje, proč jimi trpíme a jak je odlišit 
od ekzémů či jiných kožních problémů? Náš odborník 
vysvětlí, jak takové kožní alergie vznikají a poradí, jak 
proti nim nejúčinněji bojovat. Odpověď dá i na otázku, 
proč jimi můžeme začít trpět až v průběhu života.  
Zjistíte v následujícím vydání!

Ve 27. vydání FOR LIFE STYLE vás seznámíme s aktualitami ze společnosti For Life & Madaga, výrobce české profe-
sionální kosmetiky na francouzských základech. Představíme i nové plány a chystané aktivity na nejbližší období.

Je jaro, kterému již tradičně dominují nové styly a barvy 
nejen v módě, ale i v líčení. Představíme vám proto TOP 
trendy i typy na líčení a poradíme, jak být letos na jaře 
skutečně IN. Někdy totiž stačí jen drobnost a někdy 
stojí za to udělat radikální změnu. 
Dozvíte se v dalším vydání!

Odborník radí:  
KOŽNÍ ALERGIE

KOSMETICKÉ TRENDY 
JARA 2020

Vedle celulity se jedná o nejproblematičtější viditel-
ný jev, za který se ženy nejvíce stydí. Řeč je o striích. 
Nejčastěji vznikají během těhotenství, ale i při stavech, 
kdy rychle přibereme na váze nebo pokud v dospívá-
ní rychle vyrosteme. Podíváme se proto na jejich vznik 
a vývoj a nabídneme i řešení, jak se strií zbavit nebo je 
alespoň minimalizovat. 
Čtěte v dalším čísle!

ANI STRIE 
NEJSOU NEŘEŠITELNÉ 
Víme, jak na ně!

KOSMETICKÁ VÝBAVA, 
která vám nesmí chybět.

Přišel čas, kdy opět začínáme odkládat svršky, máme 
lepší náladu a chceme se více líbit. Nepodceňme proto 
v čase přechodu ze zimy do jara správnou péči o pleť, 
aby byla svěží, vitální a plná energie. Seznámíme vás 
s tipy na kosmetickou výbavu, která vaši krásu 
a dokonalý vzhled ještě podpoří nebo dokonce vylepší. 
Dočtete se příště!



Účinná ochrana 
proti negativním vlivům 

modrého světla.

•  pro všechny typy pleti  
•  vhodné pro ženy i muže

12  www.forlifemadaga.com

WHITE CONCEPT 
proti pigmentovým skvrnám účinnou metodou!
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For Life spol. s r. o., Moravanská 191/85, 619 00 Brno
ČR: tel.: +420 / 545 245 048, tel. + zázn: +420 / 545 245 049, servis - dotazy: +420 / 736 142 376 

e-mail: forlife@forlife.cz, objednavky@forlife.cz • ON LINE e-shop, poradna: www.forlifemadaga.com
SK: tel. objednávky: +421 / 918 374 026 • e-mail: forlife@forlife.cz  

FOR LIFE & MADAGA je na FACEBOOKU  
JAK SE VÁM LÍBÍME?                   PŘIDEJTE SI NÁS

(najdete nás pod: FOR LIFE & MADAGA a 2DERM).

           

LINIE

Kolagen je základní bílkovina našeho organismu. Kolage-
nová vlákna ovlivňují pružnost a vláčnost pokožky i její stár-
nutí. Nejvíce kolagenu je v kůži obsaženo ve věku 15 - 20 
let, později se jeho obsah snižuje. Mezi 25. - 30. rokem se 
tento deficit projevuje tvorbou vrásek, suchou pletí, láma-
vostí vlasů a křehkými nehty. Zevní dodávání KOLAGENU ve 
formě kosmetického přípravku má významný regenerační 
efekt, poněvadž podporuje normalizaci ochranného kožní-
ho filmu - epidermu a vytváří bariéru, která zmírňuje ztráty 
vlhkosti kůže. 

COLLAGEN ACTIVE

ČESKÁ PROFESIONÁLNÍ KOSMETIKA 

NA FRANCOUZSKÝCH ZÁKLADECH

SADA KOMPLETNÍ PÉČE 
COLLAGEN ACTIVE
obsahuje:
Pleťové tonikum Dermaclinic 200ml, Collagen 
Active sérum 30ml, Collagen Active krém 50ml 
+ ZDARMA Čisticí lotion Dermaclinic 200ml, 
Oční krém Dermaclinic 2ml.
Obj.č.: 2841s  1769 Kč (71,90 EUR)
ušetříte 411 Kč (16,90 EUR)

5 za cenu 3
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www.forlifemadaga.com

Navštivte nás veletrhu kosmetiky
FOR BEAUTY, 3. –  4. 4. 2020, PVA EXPO Praha – Letňany.

Na stánku FOR LIFE & MADAGA 
Vám tradičně budou k dispozici naši odborní pracovníci 

nejen stran poradenství, ale i nákupu zboží.
www.veletrhkosmetiky.cz

JARNÍ VELETRH KOSMETIKY – FOR BEAUTY

TIP
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