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SITUACE výskytu KORONAVIRU nás přinutila přemýšlet jinak, než jsme běžně zvyklí. Spotřeba 
dezinfekcí všeho druhu je několikanásobně větší než obvykle. 
Pro dezinfekci ploch lze aplikovat např. mnoho běžných přípravků na bázi chlornanu 
sodného. 
U dezinfekce lidské kůže je třeba dbát opatrnosti a dobře si vybírat co na kůži aplikujeme. 
Avšak při aktuálním nedostatku dezinfekčních přípravků se hlavně na internetu objevují 
různé dezinfekce, při jejichž nákupu bychom měli být obezřetní. Rozdíly v jejich kvalitě 
jsou obrovské!

 DEZINFEKČNÍ 
   A ROZTOKY NA RUCE? 
     POZOR NA SLOŽENÍ!

Zde je pár doporučení jak se v přípravcích alespoň základně orientovat:

1. Ověřte si výrobce, zeptejte se na původ přípravku a žádejte garanci, že byla v případě přípravku 
 kosmetického zpracována toxikologická a hodnotící zpráva o bezpečnosti přípravku.

2. Zeptejte se na složení přípravku, pokud chybí, může být účinnost i složení diskutabilní.

3. Význam slova BIOCIDNÍ - hubící škodlivé organismy, lze vysvětlit takto. Obsahuje účinnou látku 
 v určité koncentraci, která je účinná proti mikroorganismům, virům atd.

Dle doporučení WHO (Světové zdravotnické organizace) je proti viru COVID-19 účinná např. 
tato směs. 

ETHANOL (ALCOHOL DENAT - cca 96%)
Vyrábí se převážně z cukrové řepy jako konzumní alkohol. Pro výrobu kosmetických přípravků 
se denaturuje dle směrnic ES č. 3199/93 proto, aby nebyl použitelný pro konzumaci. ETHANOL 
vykazuje BIOCIDNÍ ÚČINEK, pokud je jeho obsah alespoň 63% v přípravku, nejlépe však 70%. 

PEROXID VODÍKU 
Působí jako booster pro zvýšení účinku přípravku, pakliže je obsažen alespoň v absolutní koncen-
traci 0,135%. 

Pro zlepšení kožní tolerance je však vhodné směs doplnit o zvlhčující látky jako např. GLYCERIN 
(pro lepší ochranu pokožky, zabránění jejímu vysoušení a prodloužení účinku). Pro snížení spotře-
bovaného množství přípravku je vhodné použít např. polymer na bázi syntetických pryskyřic. 

A právě poměrové složení jednotlivých složek hraje klíčovou roli ve výsledném efektu 
a ŠETRNOSTI PŘÍPRAVKU K POKOŽCE.
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GELY  
Bohužel při současné enormní spotřebě, nedostat-
ku surovin a kolabující logistice (zejména kvalitního 
ethanolu), hrozí riziko nahrazování méně kvalitní-
mi ethanoly, a také např. ISOPROPYL ALCOHOLEM. 
Jedná se o komerční rychle těkavý syntetický alkohol, 
avšak s mnohem menší tolerancí pro lidskou kůži, 
z důvodu jejího vysušování. Často se používá např. jako 
čisticí prostředek na elektroniku apod. 

Výroba domácí dezinfekce
Vyrábí se většinou z alkoholu, pokud ale má být účin-
ná, musí obsahovat minimálně 63% alkoholu (tzn. 
vyrobím-li ji např. ze 63% slivovice nic dalšího již přidat 
nemohu, protože by nebyla účinná!).

Ovocné destiláty obsahují také mnoho aromatických 
látek, které pro kůži prospěšné nejsou. Nepoužívejte 
na výrobu úkap z procesu pálení, obsahuje mnoho 
nebezpečných látek! Pokud nemáte  kvalitní surovinu, 
raději se do výroby nepouštějte. Když už si desinfekci 
přeci jen vyrobíte, používejte ji maximálně 2x denně 
a nepoužívejte ji na kůži dětí.

Kdy a kde používat přípravky 
s dezinfekční přísadou?
Největší smysl mají tam, kde si nemůžeme umýt ruce 
vodou a mýdlem. Např. po použití toalet, při poby-
tu ve veřejných prostorách, obchodech, dopravních 
prostředcích, či poté, kdy si podáte ruce s cizí osobou. 
Případně, je-li ve Vaší blízkosti osoba s podezřením, 
či již potvrzenou nákazou COVID-19.

Dezinfekční gely a roztoky nenahrazují důkladné mytí 
rukou. Jsou pomocníkem tehdy, když tuto možnost 
nemáme. Je nutno si uvědomit, že častým mytím 
rukou a také nadměrnou dezinfekcí kůže, může dojít 
k jejímu přesušení, ztrátě přirozené kožní mikrofl óry 
a porušení ochranné bariérové funkce kůže. 
U dětí toto pravidlo platí trojnásob. Proto při používání 
přípravků s dezinfekční přísadou, doporučujeme kůži 
jednou či dvakrát denně ošetřit krémem na ruce nebo 
lépe přípravkem 2DERM REHA special (pro podporu 
bariérové funkce kůže).

FOR LIFE & MADAGA v reakci na situaci zahájila 
od března 2020 výrobu ČISTÍCÍHO GELU NA RUCE 
S DEZINFEKČNÍ PŘÍSADOU, který je nejen účinný, 
ale také šetrný k Vaší pokožce. 

Jeho základ tvoří kvalitní suroviny od prověřených 
dodavatelů: ethanol z cukrové řepy, hydrogen 
peroxid glycerol a polymer. 

Jako obal je použit dávkovač, který zajistí malou 
spotřebu přípravku. Kapacita výroby je však ome-
zena jen na několik tisíc kusů.

Více informací a objednávky na: 
www.forlifemadaga.com
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Mazání na prvním místě
Správné, pravidelné a důkladné ošetření našeho těla 
by mělo být naší každodenní rutinou. Vhodnými hyd-
ratačními tělovými přípravky nebo oleji (např. Perfect 
Body-Milk, Bylinný olej) bychom tak pokožku celého 
těla měli ošetřovat minimálně po sprše či koupeli. 
Po nich totiž drtivou většinu z nás trápí nepříjemně 
suchá a pnoucí pokožka, což je prvním signálem. 
Pokud budeme tento nepříjemný pocit ignorovat, jsme 
často jen krůček od vzniku kožních problémů, výskytu 
strií nevyjímaje. 

Naprostou samozřejmostí by pak promazávání pokož-
ky celého těla, zejména nejvíce exponovaných partií 
břicha, boků, stehen a ňader mělo být v období těho-
tenství, které je pro vznik strií nejrizikovějším obdobím. 

Ale i v případě, že už se na našem těle strie vyskytu-
jí, nesmíme zapomínat na pravidelné ošetření kůže 
a promazávání. Můžeme tak jejich stav postupně 
zmírnit a zlepšit, a hlavně předejít jejich dalšímu rozvo-
ji. Vhodný je například i tělový peeling, který pomůže 
s odstraněním odumřelé kožní vrstvy a zároveň podpo-
ří mikrocirkulaci. 

Co jsou strie?
Strie lze jinak pojmenovat jako pajizévky. Jsou 
růžové až fi alové barvy a po určité době mohou 
u někoho postupně blednout a být na první pohled 
méně nápadné. Vznikají napínáním kůže, přesněji 
řečeno, při rychlé změně objemu těla. A jak? Naše 
kůže je složená z několika vrstev, a právě strie jsou 
reakcí na problémy její střední vrstvy. Nevznikají tak 
přímo na jejím povrchu, ale naopak popraskáním 
kolagenových a elastických vláken nacházejících se 
pod jejím povrchem. Díky tenké vrstvě pokožky jsou 
pak viditelné pouhým okem. Zaznamenat je tak může-
me nejen vizuálně, ale také hmatem, jelikož pokožka 
v místě jejich výskytu není dokonale rovná a pevná. 

Strie se nejčastěji nachází na břiše, stehnech, bocích 
a prsou, ale výjimkou nejsou ani na hýždích nebo 
v horní části rukou. A ačkoli jsou doménou převážně 
žen, mohou postihnout muže a dokonce i děti.  

Jak na strie?
Neexistuje snad nikdo, kdo by byl za výskyt strií rád. 
Nejen proto, že mohou být malou „vadou na kráse“ , 
ale také z důvodu, že jejich samotný vznik sami ne vždy 
ovlivníme. Lze jim tedy alespoň předcházet? A pokud 
už se objevili, jak s nimi můžeme co nejúčinněji bojo-
vat? 

Se striemi se během života setká zřejmě každá žena. Dovedou ubrat na sebevědomí a docílit i toho, 
že se za své tělo, respektive tento typ nedokonalosti ženy často stydí. Přitom samotný výskyt strií nebo 
jejich četnost není zcela v naší moci ovlivnit. Většinou se s nimi potýkáme v období těhotenství či 
kojení, ale také v situaci, kdy výrazněji přibereme nebo například v pubertě rychle vyrosteme. 
Věděli jste ale, že za jejich výskytem může stát i hormonální léčba, mohou se objevit v období přechodu 
a že svoji roli hraje i dědičnost? Jejich vznik tak opravdu jen silou vůle ovlivnit nemůžeme, avšak můžeme 
s nimi bojovat a hlavně vsadit na prevenci. 
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Dostatečný pitný režim
Hydratace pokožky je základem, a to nejen ta, kterou 
si můžeme dopřát díky pečující kosmetice a tělovým 
přípravkům, ale také ta, kterou si zajistíme díky správ-
nému pitnému režimu. Stále platí, že stav pokožky 
a její vzhled bychom měli podpořit i zevnitř a to 
dodáváním potřebného množství tekutin, které má na 
vzhled naší kůže rovněž vliv.

Stejně tak se vyplatí vsadit na správnou a vyváže-
nou životosprávu a konzumaci potravin bohatých na 
vitamíny, minerály, ale i omega-3 mastné kyseliny. 
Vyvarovat bychom se měli naopak jednoduchým 
cukrům, jednostranné stravě nebo přílišné konzumaci 
smažených pokrmů. Prostřednictvím smysluplné živo-
tosprávy totiž tělu dodáváme potřebné živiny, ale také 
držíme svoji tělesnou hmotnost pod kontrolou. Zbyteč-
ně tak neriskujeme razantní příbytek na váze a s tím 
spojený vznik strií či zhoršení jejich stavu. 

Invazivní řešení
Ideální formou, jak řešit strie je tedy kvalitní péče 
o vlastní tělo ať už v domácí nebo salonní podobě, 
podpořená správným pitným režimem, životosprávou 
a pohybem. Pokud jsou ale strie natolik četné, že tyto 
metody už nepomáhají, nabízí se osobám s tímto 
problémem ještě jedno řešení. Invazivní zákrok na 
klinikách specializujících se na korektivní ošetření. Strie 
je tak možné řešit například laserem, zákrokem zvaným 
mikrodermabraze nebo mikrojehličkovým ošetřením.

Nevýhodou zmíněných procedur je kromě invazivního 
zásahu do těla i fi nanční náročnost a často i nutnost 
absolvování několika opakování. Pokud je ale právě 
tato možnost pro řadu osob poslední šancí, jak být se 
svým tělem spokojeni nebo opětovně získat ztracené 
sebevědomí není důvod, proč na tento způsob řešení 
nevsadit. 
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korálovou nebo s jemným náde-
chem oranžové, ale i decentnější 
odstíny v pleťovém či krémovém 
tónu, které se přizpůsobují přiro-
zenému stylu. Správně a vkusně 
zvolené oční stíny tak ještě podpoří 
a projasní celkový look.

Konec vytrhanému 
obočí
Obočí je kategorie sama pro sebe 
a rozhodně důležitá. Nesprávně 
upravené obočí totiž dokáže změ-
nit výraz celého obličeje i kvalitní 
a téměř bezchybné líčení. Kdo 
z nás by si v rámci kosmetických 
trendů týkajících se obočí nepa-
matoval dvě střídající se etapy, kdy 
se nejprve obočí vytrhávalo a pak 
domalovávalo tužkou na obočí a po 
několika letech přišel naprostý 
opak, obočí se barvilo či přímo te-
tovalo permanentním make-upem, 
aby bylo co nejvýraznější a nejsilněj-
ší. Letos se vše vrací do rozumných 
kolejí a největším trendem tak 
bude přirozeně husté a výrazné 

Přirozenost jako hlavní jarní trend
Ve světě kolem nás rychle ubývá přirozené krásy, a právě jarní trendy 
v líčení si kladou za cíl se k ní vracet. Odezněla doba hutných a výraz-
ných make-upů, které mnohdy měnily celkovou přirozenou barvu pleti 
a vytvářely efekt „voskové fi guríny“. Krásná a zdravá pleť totiž nepotřebuje 
vrstvy líčidel, a tak letos můžeme na všechny těžké make-upy a silné korek-
tory zapomenout. V módě budou lehké make-upy, jemné tónovací krémy 
a tvářenky s velmi decentním korálovým až načervenalým nádechem 
a celkově přirozeně prozářená svěží pleť. To ještě více nahrává motivaci 
správně se o pleť starat a vyslyšet její potřeby.

Jemně lesklé rty
Červená rtěnka je sice stálicí, nicméně stylová a trendy letos na jaře 
můžete být i s bezbarvým leskem. Ten dodá žádoucí prozáření, sametovou 
hebkost a mírně rty i zvětší. Hlavně nám tak odpadnou obavy z poškození 
líčení během oběda či obyčejného pití vody či kávy na schůzce. 

Oční líčení
Oči je vhodné stále zvýrazňovat, aby vynikla jejich krása, barva oka, tvar 
i klenutost. Letos tak budeme zvýrazňovat především řasy. Volit bychom 
měly řasenky, které řasy hezky rozčešou, prodlouží a zhustí, ale rozhodně 
neslepí. 

Oční linky se ponesou v duchu jemných pastelových, ale někdy i meta-
lických, neonových nebo bílých tónů. Zapomínat bychom neměli ani na 
oční stíny. Z barev je tak možné vsadit například na růžovou, žlutou, 

S jarem 2020 přichází nejen krásné počasí, ale i nové kosmetické 
trendy a styly v líčení. To, co tomuto směru vévodilo ještě na konci 
roku 2019, je již zapomenuto. Mezi tím být IN a OUT je opravdu jen 
tenká hranice, a proto je nevyšší čas seznámit se se všemi novinkami, 
abychom byli v obraze a nezpůsobili si například zbytečné „faux 
pas“. Vše však nasvědčuje tomu, že letošní jarní trendy by mohly 
být pro celé spektrum žen příjemnou a vítanou změnou, protože 
sází na přirozenost. A hlavně na to, že krásná a zdravá pleť nikdy 
nevyjde z módy!

KOSMETICKÉ 
TRENDY 
JARA 2020
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obočí, bez zásadního zásahu, jen s jemnou úpravou 
jeho tvaru, tak aby lichotil celému tvaru obličeje. 

Péče o pleť jako nezbytnost
Jarní trendy 2020 se tak jeví jako nejzdařilejší za 
celé poslední roky. Hlásají přirozenost a decentní 
styl, který znamená jedno. Je třeba o vlastní vzhled 
a pleť správně a důkladně pečovat, protože jen přiro-
zeně zdravá pleť je tím nejlepším základem pro tento 
typ líčení.

Většina tónovacích krémů totiž funguje na principu 
jemného skrytí nedokonalostí a celkového sjednocení 
pleti, ale takzvaně „nový obličej“ nikomu nevytvoří. 
Naštěstí mezi tónovacími krémy dnes už nalezneme 
i tzv. bariérové (např. 2DERM Colour), které i narušené, 
nedokonalé pleti pomohou s cestou ke zdraví a záro-
veň se díky barevným pigmentům dovedou přizpůsobit 
jakémukoli odstínu pokožky.

Nic tedy není nemožné. Krásnou a zdravou pleť si 
postupně může zajistit i žena bojující s celou řadou 
nedostatků. Stačí jí jen věnovat čas a péči, vsadit na 
jistotu a kvalitu, a hlavně neexperimentovat. Udělej-
me si proto z každodenního ošetření pleti rituál plný 
hýčkání a těšme se na její rozmazlování. Rozhodně 
nebudeme litovat.

Jarně prozářená pleť
Natural Look  

Lehký tónovací krém se zlatavými mikročásticemi pro 
všechny typy pleti. Pleť dokonale rozjasní a prozáří, 
lehce skryje nedokonalosti a opticky ji vyhladí. Obsa-
huje také hydratační složky, vitamin E, panthenol nebo 
beta-glukan, které respektují přirozené procesy pleti.
466 Kč / 19 EUR / 30 ml        www.forlifemadaga.com

Sjednocení pleti 
jediným přípravkem
Tónovací krém  

Příjemný tónovací krém vyvinutý pro sjednocení pleti 
a zároveň její hydrataci. Obsahuje pigmenty, kosme-
tické oleje a hydratační složky, skvěle se přizpůsobí 
jakémukoli odstínu pleti, jemně skryje nedokonalosti 
a nijak ji nezatěžuje.
369 Kč / 15.20 EUR / 50 ml   www.forlifemadaga.com

Seznamte se s kosmetickými přípravky, 
které by se měly stát ideálním 
a nezbytným základem pro dokonalé 
jarní líčení.

TIPY
pro Vás...



Odpovídá RNDr. Josef Skalník, Brno
Jaké jsou projevy kožní alergie?
Kožní alergie se nejčastěji projeví jako vyrážka na kůži. Zasažené místo 
je zarudlé, může být i mírně oteklé a často i svědí, tudíž nás nutí k ne-
ustálému mnutí nebo škrábání. A právě škrábání daného místa pro nás 
představuje riziko vzniku komplikovanějších problémů nebo minimálně 
poranění pokožky.

Popis kožní alergie je poměrně jasný. Proč je často problém 
s určitostí říct, že máme kožní alergii a ne jiný kožní problém?
Otázka diagnostiky kožních problémů je složitější, než se na první 
pohled zdá. Alergie vzniká při kontaktu s alergenem. Pokud tedy například 
nosíme hodinky s kovovým páskem nebo kovový náramek a zpozorujeme 
vyrážku, nebo zarudlou svědící kůži v těchto partiích, lze prakticky s urči-
tostí říci, že máme kožní alergii. V tomto případě nejčastěji na nikl, který je 
součástí náramků a jiných kovových šperků. Zde mluvíme o kontaktní kož-
ní alergii. Avšak alergie, která se projeví na kůži, může být i nekontaktní. 
Často se jedná o reakci na nevhodnou stravu nebo její složky, také může jít 

tak složitější otázkou. Jedno je však jisté. Rozhodně se nevyplácí, pakliže 
nejsme přímo odborníci, stanovit diagnózu podle vlastních domněnek, 
pocitů nebo neodborných rad. Svoji kůži bychom totiž mohli zásadně 
poškodit a návrat do normálu by tak mohl být více než náročný, ne-li 
nemožný.

Nepříjemně zarudlá kůže, 
která svědí a pálí, potrápí čas 
od času nejednoho z nás. 

Většinou tomuto typu problému 
příliš velkou pozornost nevěnuje-
me, jelikož se domníváme, že jde 
jen o „obyčejné“ podráždění, které 
za pár dní samo odezní. Někdy to 
tak skutečně je, často je však řeše-
ní daleko složitější. Pravdou totiž 
zůstává, že ne každý atypický kož-
ní projev signalizuje právě běžné 
podráždění pokožky. Někdy může 
jít o první projev vznikající kožní 
nemoci, jindy se může jednat o na-
rušenou kožní bariéru, v některých 
případech skutečně o alergii. Ale 
ani ta nepatří mezi banální pro-
blémy, nad kterými lze mávnout 
rukou. 

Největším problémem atypických 
kožních projevů je skutečnost, že 
jako laici téměř nedokážeme určit, 
co se s naší kůží děje. Navíc celá 
řada kožních nemocí má dosud ne-
určený původ a orientace v nich je 

Kožní 
alergie 
vs. kožní onemocnění 

Odborník radí:
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Našeho odborníka, Našeho odborníka, RNDr. Josefa Skalníka,RNDr. Josefa Skalníka, jsme se zeptali na několik otázek na téma kožní alergie.  jsme se zeptali na několik otázek na téma kožní alergie. 
Existuje nějaký způsob, jak i bez odborného lékařského vyšetření poznat, kdy se jedná o alergii a kdy Existuje nějaký způsob, jak i bez odborného lékařského vyšetření poznat, kdy se jedná o alergii a kdy 
o narušenou pokožku kožní nemocí?o narušenou pokožku kožní nemocí?
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i o podráždění, které nám způsobí 
oblečení, jež bylo vypráno v pracím 
prášku nebo aviváži, která nám ne-
sedne. Alergii projevující se na kůži 
může dokonce vyvolat i styk s ně-
kterými rostlinami, zejména těmi 
s výraznou vůní nebo jedovatými 
a kožní alergii nám mohou způ-
sobit i chemické látky typu aceton 
nebo amoniak. Pokud však nedo-
kážeme nalézt původce alergie, ani 
ho identifi kovat, jsme jen krůček 
od toho, abychom vznikající kožní 
onemocnění jiného rázu zaměnili 
nesprávně za alergii. 

S jakým jiným kožním onemoc-
něním nejčastěji kožní alergii 
zaměňujeme?
Řekl bych, že to jsou prakticky 
všechny nejběžnější kožní one-
mocnění. Tedy ekzémy, dermati-
tidy a lupénka. Byť to řadu osob 
asi překvapí a řeknou si, že přece 
o těchto problémech víme a nelze 
je zaměnit, není to tak úplně prav-
da. Pokud daná nemoc odstartuje 
až v určitém věku, tedy jí netrpíme 
od narození nebo raného dětství, 
můžeme být příznaky zmateni, což 
ke správné laické diagnostice nepo-
máhá.
 
Jak tedy nejsnáze diagnosti-
kovat, zda se nám na pokožce 
objevila alergie nebo odstarto-
vala kožní nemoc?
Velmi obtížně. Pokud se nejed-
ná přímo o styk s alergenem 
(viz. šperk s obsahem niklu apod.), 
je nejjistější variantou navštívit 
dermatologickou ordinaci a svěřit 
se do rukou oborníků, kteří celou 
situaci rozklíčují. Nakonec i nejčas-
tější původci alergií jako jsou pyly či 
roztoči mohou způsobit kožní aler-
gii. A zapomínat nesmíme ani na 
sluneční alergii a aplikaci příprav-
ků na naši pokožku, které mohou 

být fototoxické, tedy při kontaktu 
se slunečními paprsky vyvolají další 
druh alergie. Jak vidíte, tato otáz-
ka je opravdu složitá a nevyplácí 
se ji podceňovat. Pokud si opravdu 
nejsme čímkoli jisti, vyhledáme 
ihned odborníka, který navrhne 
odpovídající péči či přímo zahájí 
léčbu. S kůží se opravdu riskovat 
nevyplácí. 

Na druhou stranu, pokud jsme 
si prakticky jisti, že jde o alergii 
a že jsme správně identifi kova-
li alergen, například v podobě 
náramku, jak dále postupovat?
Na prvním místě je třeba vyvaro-
vat se kontaktu s daným alerge-
nem, tedy přestat náramek, šperk 
či hodinky nosit. Poté je samozřej-
mě třeba pokožku ošetřit a ne jen 
pasivně čekat až se sama zahojí. 
Pro tyto účely bych doporučil pře-
devším bariérový rehabilitační krém 
2DERM REHA special, který je pro 
kožní problémy přímo vyvinut. Ale 
rozhodně ani poté, co kůže vizu-
álně vypadá, že je v pořádku bych 
neriskoval a nedovolil opět kontakt 
s potenciálním alergenem. Takový 
experiment si naše kůže skuteč-
ně nezaslouží. Namísto toho bych 
si nechal kožní alergii otestovat. 
Často totiž vedle jednoho alerge-
nu dovedou specialisté určit i další, 
o kterých jsme nemuseli mít ani 
ponětí. Pokud však nevíme, kde se 
tyto testy v našem okolí provádí, 
je na místě kontaktovat obvodní-
ho lékaře, který nám jistě ochotně 
poradí.

9
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Pokožka pod ochranou
I když tu už jaro kalendářně máme, stále se nacházíme na jeho počátku, 
což můžeme pocítit i na naší pleti. Zvláště pokud je citlivá nebo narušená. 
Abychom zbytečně netrpěli, je vhodné se vybavit speciálním bariérovým 
krémem 2Derm Transparent od For Life & Madaga. Ten obnoví přiroze-
nou kožní bariéru a zároveň zabrání ztrátě hydratace, ceramidů i pronikání 
škodlivin do hlubších struktur pleti. 
657 Kč / 27 EUR / 50 ml
www.forlifemadaga.com

Víno pro sametovou pleť
Kouzlo ukryté v přírodě můžeme poznat na vlastní kůži, a to 
doslova. Stačí vsadit na vinnou kosmetiku, třeba v podobě přípravku 
Grapevine Line Therapy Cream od For Life & Madaga, který 
obsahuje BIO olej z hroznových jader, mandlový olej, bambucké máslo, 
BIOsacharid nebo vitaminy E, A, F a minerály. Pleti tak zajistí dokona-
lou detoxikaci a ochranu, anti-age efekt, stimulaci kolagenu a navíc 
přirozený a sametový vzhled.  
581 Kč / 23.60 EUR / 50 ml
www.forlifemadaga.com

Tipy na nejbližší období...

KOSMETICKÁ 
VÝBAVA,
která vám nesmí chybět!

Na jaře řada z nás zažívá příval energie a pociťuje větší radost ze života. Aby stále vše bylo, jak se říká 
„zalito sluncem“ je třeba dbát i na péči o vlastní tělo a myslet na několik zásad. Například nepodcenění 
síly jarních slunečních paprsků či správného ošetření pleti.
Seznamte se proto s kosmetickými přípravky, které by vám v tomto čase rozhodně neměly chybět.

10
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Pigmentové skvrny 
pod kontrolou
S přílivem slunečních paprsků začnou u řady z nás vystupovat 
pigmentové skvrny. Pokud také trpíte nadměrnou pigmentací 
kůže, zabojujte proti ní hned na začátku jara. Vybavte se speciál-
ním přípravkem Anti-pigment sérum od For Life & Madaga, 
představující účinný neinvazivní způsob, jak pigmentové skvrny 
nebo nerovnoměrnou pigmentaci kůže držet pod kontrolou. 
Obsah aktivních látek navíc působí přímo v pigmentových 
buňkách a postupně tak pokožku zesvětluje. 
850 Kč / 34.90 EUR / 30 ml
www.forlifemadaga.com

Detox nejen 
při práci na počítači
Aby pleť byla dokonalá po všech stránkách, je ideální myslet na 
její ošetření i při hodinách strávených u počítače, monitoru nebo 
sledování televize. S tím nám pomůže novinka Blue Detox 
Sérum od For Life & Madaga. Pleti zajistí potřebnou detoxika-
ci, regeneruje ji a zklidní, a především ochrání před negativními 
vlivy působení modrého světla, díky kterým pokožka rychleji 
stárne.  
730 Kč / 26.90 EUR / 30 ml
www.forlifemadaga.com

Řekněte pomerančové kůži 
sbohem
Léto a plavková sezóna je sice ještě daleko, ale ne tak dale-
ko, aby už nebylo na čase začít na své postavě pracovat. 
A jak jinak, než za pomoci intenzivní kúry Anti Cellulite 
SPA od For Life & Madaga! Speciální pečující přípravek proti 
celulitidě obsahuje selegované látky z mořských řas, které jsou 
hodnoceny jako jedny z nejúčinnějších na světě. Problematic-
kým partiím zajistí uvolňování tuků, omezení ukládání rezerv-
ních tuků, zlepší mikrocirkulaci nebo zabrání nadměrnému 
hromadění vody v buňkách. 
555 Kč / 22.70 EUR / 200 ml
www.forlifemadaga.com



kosmetická výbava

Růže damašská 
pro dokonale čistou pleť
Pro zdraví a krásu pleti je třeba správné čištění, a to včetně 
fi nálního kroku, kterým je jemné dočištění. Využijte pro něj pří-
rodní zdroje a vsaďte na Nature BIOactive pleťovou vodu 
od For Life & Madaga. Ta obsahuje BIO vodu z růže damašské, 
BIO šťávu z listů aloe vera, BIOsacharid a hydratační látky, které jí 
poskytnou tu nejlepší péči na závěr celého kosmetického rituálu. 
Vše navíc v BIO kvalitě ze surovin kontrolovaného zemědělství. 
360 Kč / 15 EUR / 150 ml
www.forlifemadaga.com

Kolagenem k pevným konturám 
Hladká a vypnutá pleť bez vrásek nemusí patřit jen k mladému věku. Stačí mít 
ty správné kosmetické přípravky, jako je Collagen Active Sérum od FL & M 
a mladistvé pleti si můžete užívat téměř neomezeně. Sérum obsahuje účin-
né látky v podobě 96% kolagenu, kyseliny hyaluronové a panthenolu, které 
obnovují elasticitu pokožky a vyplňují vrásky tak, že efekt je viditelný prakticky 
okamžitě. Přípravek je vhodný pro všechny typy pleti nad 25 let. 
696 Kč / 28.20 EUR / 30 ml
www.forlifemadaga.com

Šetrnost k pokožce při každé sprše
V rámci důkladné hygieny bychom neměli zapomínat ani na očistu šetrnými 
přípravky. Do kosmetické výbavy je tak vhodné zařadit i Tělový šampon 
s minerály od For Life & Madaga. Ten obsahuje minerály z Mrtvého moře 
a kvalitní tenzidy, které jemně myjí pokožku a hlavně neulpívají na jejím 
povrchu. Díky šetrnému složení je tento přípravek jako stvořený i pro citlivou 
pokožku, kterou nedráždí.
214 Kč / 9 EUR / 500 ml
www.forlifemadaga.com

12
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Většina populace ráda vidí svoji pokožku krásně 
a rovnoměrně opálenou, ideálně tak, aby působila co 
nejzdravějším a nejpřirozenějším dojmem. Někdo sází 
na ryze přírodní sluneční paprsky, jiný pro změnu nedá 
dopustit na solária, která umožňují udržet si opálení 
i během zimních měsíců. Ať tak či tak, každé má své 
pro a proti a v každém z obou typů opalování se skrývá 
riziko. Jak na první pohled poznáme nezdravě opálené-
ho člověka a čeho se vždy vyvarovat? 
Čtěte v dalším vydání!

Zelený čaj známe asi všichni bez ohledu na to, jestli 
nám chutná nebo nikoli. Pravděpodobně tušíme, jak 
jej připravit a také víme, že má příznivý vliv na podpo-
ru hubnutí a patří mezi zdravější nápoje. Stále častěji 
se ale se zeleným čajem nebo jeho výtažky můžeme 
setkat i v kosmetice. Jaké tam má účinky, proč na něj 
výrobci kosmetiky sází a jak nám taková kosmetika 
může pomoci? Je vhodná pro jakýkoli typ pleti? 
A nakolik je zásadní forma zpracování zeleného čaje 
do kosmetických přípravků? 
Zjistíte už v dalším čísle! a další zajímavá témata...

ZELENÝ ČAJ V KOSMETICE…

SOLÁRIA 
VS. SLUNEČNÍ PAPRSKY
Jaké výhody a rizika nám přináší?

Příště 
  se dočtete…

Ve 28. vydání FOR LIFE STYLE vám představíme novinky ze společnosti For Life & Madaga, výrobce české profesi-
onální kosmetiky na francouzských základech. Přiblížíme i plánované aktivity na nejbližší období. 

KOSMETICKÁ VÝBAVA, 
která vám nesmí chybět.

Léto je specifi ckým časem a tak mnozí vědí, že vyžadu-
je i specifi cké nároky z hlediska péče o pleť. Abychom 
v tomto fantastickém čase vypadali stejně fantasticky, 
je třeba se správně vybavit a nepodcenit péči o sebe. 
Připomeňte si, co vše by v naší letní kosmetické výbavě 
nemělo chybět, ať už se chystáte na dovolenou k moři, 
na horské túry, poznávání našich měst nebo třeba jen 
na chalupu. 
Čtěte už v dalším čísle! 



kompatiblní 
bezdrátová tiskárna: 
Cashino PTP-II DUAL BT

ve vašem mobilu

EET pokladna 

myFox.cz

Aplikace myFox
• EET pokladna 
•
•
•
Kompletní
pro moderní salony.

Vyzkoušejte zdarma 

na www.myfox.cz

cena od 

myFox Easy EET
• EET pokladna 
•
EET pokladna s karto- 

 
plný myFox.

cena 

myFox podporuje platební terminál na karty SumUp

info@myfox.cz

chytrá aplikace pro salony

Aplikace myFox je dostupná pro 
Android a Apple iOS
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1 2 3 4

ANTICELLULITE 
SPA
*Ověřovací studie účinku surovin.     
  Zeštíhlení až o 40 mm za 30 dní.

INTENZIVNÍ KÚRA  
Emulzní, lehce vstřebatelná krémová textura s optimálním 
obsahem účinných látek s prokázaným účinkem. Tyto selego-
vané látky z mořských řas byly vyvinuty a patentovány ve fran-
couzských biotechnologických laboratořích a jsou hodnoceny 
jako jedny z nejúčinnějších na světě!

1. Zvyšují lipolýzu (uvolňování tuků) až sedmkrát více než 
adrenalin.

2. omezují lipogenezi - ukládání rezervních tuků.

3. zabraňují nadměrnému hromadění vody v buňkách.

4. podporují mikrocirkulaci a mají protiedémový účinek.

555 Kč / 22.70 EUR / 200 ml
www.forlifemadaga.com
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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
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Společnost FOR LIFE & MADAGA 
se snaží pomáhat i v těchto náročných chvílích. 

Proto jsme věnovali 1000 ks 
ČISTICÍHO GELU NA RUCE s dezinfekční přísadou 
Masarykově onkologickému ústavu v Brně.

Věříme, že budou k užitku těm nejvíce potřebným.

ČISTICÍ GEL NA RUCE 
 s dezinfekční přísadou
Pro eliminaci 99,9 % bakterií a virů.

Jsme tu pro Vás!
OBJEDNÁVEJTE ON-LINE
Zboží i s dárkem k nákupu přijede až k Vám domů.
www.forlifemadaga.com
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