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V této chvíli nastává i výběr správného balení 
nebo-li obalu přípravku. Výrobci pochopitelně chtě-
jí mít elegantní a funkční balení, která respektují 
moderní dobu, zaručují uživatelům komfort a umož-
ňují samotnému přípravku zůstat v bezvadném 
stavu bez kontaminace (například s prsty zákazníka). 
Důležité je také grafi cké zpracování, nebo-li look obalu. 
A skloubit všechny tyto požadavky je někdy téměř 
nadlidský výkon.

Nyní se začíná připravovat výsledná směs. Té je nej-
prve vyrobeno omezené zkušební množství, které 
putuje na důkladné testování do patřičných laboratoří, 
ve kterých jej čekají mikrobiologické a chemické testy. 
Po absolvování těchto testů se vypracuje toxikologic-
ké hodnocení jednotlivých složek přípravku a na řadě 
jsou další testy. Tentokrát dermatologické nebo-li tes-
ty kožní snášenlivosti. Tato fáze trvá zhruba 3 měsíce 
a v případě klinické studie zhruba 6 – 12 měsíců. 
Samotné dermatologické a klinické testy se provádí na 
dobrovolnících, a jakmile jsou všechny úspěšně prove-
deny a data analyzována, vystaví se fi nální hodnotící 
zpráva o bezpečnosti kosmetického přípravku, který se 
registruje do Evropského systému CPNP.

Než vznikne 
kosmetický produkt…
I ten nejkrásnější pleťový krém, například s anti-age 
funkcí nebo unikátními látkami jako je zlato, plati-
na, kyselina hyaluronová nebo kaviár či peptidy, musí 
někde vzniknout. Jako první pochopitelně v hlavě jeho 
tvůrce, obvykle člověka pracujícího v kosmetologii. 
Člověka, který ví, co by rád uvedl na trh, co na něm 
chybí, co má produkt klientům nabízet a jakými účinný-
mi látkami toho chce dosáhnout. Na prvním místě tak 
vždy stojí vize a nápad, který je třeba přenést na papír, 
do počítače a samozřejmě i do laboratoře.

Testovací výroba 
kosmetického produktu
Poté, co je sestavena konečná receptura daného 
přípravku, tedy patřičných účinných látek, jak jinak 
než na setiny miligramů v přesném poměru, přichází 
na řadu zpracování předběžné zprávy o bezpečnosti 
kosmetického produktu.

Ta radost, když držíme v ruce nový kosmetický přípravek! A ta nedočkavost, než jej budeme moci 
poprvé naplno testovat a užívat všechny jeho benefi ty. Než se ale kosmetický přípravek dostane k nám, 
jakožto zákazníkům, musí absolvovat dlouhou cestu. A to nejen z výroby, ale od jeho samotného vzni-
ku. Než tak můžeme fi nální produkt držet poprvé v rukou, musí uběhnout vždy minimálně jeden rok. 
A víte, co ještě kosmetický přípravek na cestě za námi, zákazníky, čeká? Seznamte se s jeho cestou 
trochu blíže. Exkurze do vývoje a výroby může začít.
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Zde má nový produkt zelenou a výrobce může 
přistoupit k výrobě ve vyšším měřítku. Pokud ale 
v rámci testování produktu vyvstanou určité nepřes-
nosti, testy nedopadnou na 100 %, nebo se přípra-
vek jeví, že by na pleť nemusel mít deklarovaný účinek, 
vrací se zpět k přepracování jeho složení.

Finální výroba 
kosmetického přípravku
K fi nální, téměř automatické výrobě kosmetického 
přípravku se tedy vždy přistupuje v okamžiku, kdy 
veškeré testy dopadnou na výbornou a produkt je 
registrován. Teprve tehdy může začít výroba sku-
tečně ve velkém, nebo přesněji řečeno pro širokou 
veřejnost. Výroba na desetitisíce kusů totiž není právě 
v pečující kosmetice zrovna dvakrát přínosem, už jen 
z důvodu exspirace a rizika, že se k zákazníkům ne vždy 
dostane úplně čerstvý produkt. I to je důvod proč se 
v české kosmetice na francouzských základech For Life 
& Madaga vyrábí po menších šaržích. Výrobce chce 
zajistit, aby se k zákazníkům dostávaly skutečně 

čerstvé produkty, které ze společnosti odchází hned 
po samotné výrobě, nikoli takové, které dlouhé měsí-
ce až roky leží ve skladech. To je u For Life & Madaga 
opravdovou prioritou, a to i přesto, že náklady na jed-
nu takto vyrobenou dávku jsou mnohonásobně vyšší 
než při velkokapacitní výrobě.

Závěrečná práce 
a cesta k zákazníkovi
A pak už přichází na řadu doplňkové, ale důležité čin-
nosti. Produkt musí dostat potisk nebo etiketu, kde je 
uvedeno složení, užití i jeho samotný název. Na oba-
lu musí být také uvedeno datum výroby a informace 
o exspiraci nebo přiložena krabička, ve které bude 
produkt prodáván, stejně jako příbalový leták. Ano, 
i v kosmetologii je příbalová informace stejně důležitá 
jako například ve farmacii.  

Na konci celého řetězce, za vývojem a výrobou daného 
přípravku, pak stojí distribuce produktů. Ta je pocho-
pitelně různorodá. Někdy se produkty distribuují přímo 
k zákazníkům například prostřednictvím e-shopu nebo 
osobního odběru, jindy putují do kosmetických salo-
nů, kde si je zákazník pořídí a jindy pro změnu putují 
do lékáren.

A je to tady, konečně můžete držet vybraný produkt 
v rukou a začít jej používat. 

Věděli jste, že?
Kapitolou samo pro sebe jsou účinné látky obsa-
žené v kosmetickém produktu. Jak je možné, že 
produkt obsahující určitou účinnou látku udělá 
naší pleti maximálně dobře a jiný, který na oba-
lu slibuje stejnou účinnou látku, nemá žádný 
přínos? Odpovědí na to je kvalita účinných 
látek. Na kosmetickém trhu totiž existuje celá řada 
výrobců a účinných látek, pochopitelně v růz-
né kvalitě i cenové relaci. Volba účinné látky do 
daného kosmetického přípravku je pak záležitostí 
výběru zkušených vývojových pracovníků. Znač-
ka For Life & Madaga například ověřené účinné 
látky nakupuje, ale také si řadu z nich připravuje 
ve vlastních laboratořích, tak, aby jejich skuteč-
nou kvalitu měla naprosto pod kontrolou. 



Odpovídá RNDr. Josef Skalník, Brno
Jako nevhodné látky v kosmetice jsou nejčastěji označovány 
parabeny a konzervanty. Jaký je Váš názor právě na tyto dvě 
látky?
V první řadě bych rád podotkl, že nic není černobílé, a když se řekne A, 
je potřeba dodat B. 
Parabeny jako takové opravdu nejsou v kosmetických přípravcích ideál-
ní. Důvodem je skutečnost, že ve vysokých dávkách mohou způsobovat 
alergické reakce a pokožku zatěžovat. Důležitý je tedy jejich poměr. 
U konzervantů a jejich škodlivosti v kosmetických přípravcích je to tedy 
podstatně složitější otázka. Jako první je třeba zmínit, že neexistuje jen 
jeden druh konzervantů nebo že automaticky všechny konzervanty jsou 
špatné. Důležité je, jaký typ konzervantu je v daném kosmetickém příprav-
ku použit. Na druhou stranu nutno říci, že konzervanty jsou v přípravcích 
obsaženy z důvodu, aby prodloužily dobu použití. Úplně bez konzervantů 
bychom museli přípravky spotřebovat maximálně do 3 měsíců, což je často 
problém. Než totiž daný přípravek opustí sklad fi rmy a dostane se k nám 
domů, bylo by téměř po přirozené době spotřeby. Bez konzervantů to 
tak v kosmetologii opravdu téměř nejde.  Je však třeba volit šetrné, bez 
vedlejších vlivů na pleť a organismus, a hlavně v rozumné koncentraci. 
Paradoxem je, že lidé se velmi obávají konzervantů, ale často daleko více 
škodí jiné látky obsažené v kosmetice. 

Moderní kosmetika a kosme-
tologie je skutečně věda, 
i když se to na první pohled 

vůbec nemusí zdát. Neustále do ní 
totiž vstupují nové postupy a nové 
objevené látky. Nakonec, i samotní 
výrobci potvrzují, že pro to, aby se 
člověk v odborném pojmenování 
účinných látek zorientoval, musel 
by mít minimálně širší biologické 
nebo chemické vzdělání. Stejně ale 
jako nalezneme v kosmetických pří-
pravcích látky, které jsou naší pleti 
prospěšné a měli bychom přípravky 
s jejich obsahem vyhledávat, nalez-
neme v nich často i ty, které naší 
pleti příliš dobrou službu neudělají. 

Někdy se jedná o látky, jejichž 
názvy nám nic neřeknou, jindy o nich 
ale povědomí máme, a dokonce je 
můžeme považovat za nežádoucí. 
A naopak, někdy látky, které jsou 
v médiích zatracovány jako zasta-
ralé a nevhodné, nemusí prakticky 
vůbec představovat problém. 

Nevhodné 
látky 
a rizika v kosmetice

Odborník radí:
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Našeho odborníka, Našeho odborníka, RNDr. Josefa Skalníka,RNDr. Josefa Skalníka, jsme se zeptali na několik otázek ohledně nevhodných látek  jsme se zeptali na několik otázek ohledně nevhodných látek 
v kosmetice, aby nás trochu zasvětil do tématu a poradil, před čím se mít na pozoru. v kosmetice, aby nás trochu zasvětil do tématu a poradil, před čím se mít na pozoru. 



Hodně se mluví i o silikonech 
a silikonových olejích, které po-
kožku zatěžují. Měli bychom se 
jim vyhnout?
Silikony jsou další v médiích ne-
oblíbené látky, proti kterým zbrojí. 
Důležité je ale vědět, co od kos-
metického přípravku očekáváme. 
Často se například v šamponech na 
vlasy můžeme dočíst, že jsou bez 
silikonů. Jásat ale může jen někdo. 
Pokud máme mastné vlasy, logic-
ky oceníme přípravek bez silikonů, 
kdy máme pocit, že po jeho použití 
jsou vlasy více načechrané. Pokud 
ale patříme mezi osoby se suchými 
nebo nepoddajnými vlasy, naopak 
silikony v šamponu nebo kondi-
cionéru oceníme, protože vlasy 
opticky alespoň trochu uhladí 
a zkrotí. Podobné je to i u pečující 
kosmetiky. Tam spíše než silikony 
můžeme nalézt silikonové oleje, 
které ale vůbec nemusí být na ško-
du a mohou naopak pleť zpevňovat 
a vyhlazovat.

Jaké látky jsou podle Vás v kos-
metických přípravcích nevhod-
né?
V první řadě bych uvedl všechny, 
u kterých je nejasný původ nebo 
jej výrobce nedovede jasně de-
klarovat. To je podle mě skutečné 
riziko pro pleť. Nevíme například 
v jaké koncentraci je účinná látka 
v přípravku, zda naši pleť nijak ne-
naruší, jak na ni zareaguje naše pleť 
- pokud je více citlivá, a tak bych 
mohl pokračovat dál. Osobně bych 
proto doporučil kupovat kosmetic-
ké přípravky jen od osvědčených 
výrobců, kteří k nim dovedou dát 
jakýsi rodný list deklarující slože-
ní, jeho původ nebo koncentraci 
dané látky. To je například zásadní 
i u prospěšné kyseliny hyalurono-
vé, kde si někteří výrobci mohou 
hrát s čísly. Je totiž rozdíl, jestli jde 

o 100% kyselinu hyaluronovou, 
které je obsaženo například 1 %, 
nebo o 50% kyselinu hylauro-
novou, které je obsaženo stejné 
množství. To je pak velký rozdíl. 
 
Nakolik rizikové vám přijdou 
ryze přírodní a BIO kosmetické 
přípravky?
Zde skutečně záleží na výrobci 
a formě zpracování. Jako poten-
cionálně rizikové bych vnímal 
přípravky založené čistě na éte-
rických olejích, u kterých je často 
prakticky nemožné deklarovat je-
jich původ a obsažené množství 
a mohou tak poměrně snadno 
podráždit pokožku nebo vyvolat 
alergické reakce. Na pozoru bych 
byl i před výrobci, kteří vyrábí kos-
metiku v domácím prostředí a jsou 
to spíše nadšenci. Ze zkušenosti 
mohou potvrdit, že využití květin 
a bylin z vlastní zahrádky je sice 
krásná myšlenka, ale to, co sedne 
jednomu může druhému naprosto 
„rozhodit“ pleť. Hodně alergenní 
jsou například byliny jako je heř-
mánek, ale i kopřiva, pampeliška, 
šeřík nebo bříza. Nehledě na to, že 
pokud do přírodních kosmetických 
přípravků nepoužijeme opravdu 
žádný konzervant, je třeba jej do 
několika dnů až týdnů spotřebovat 
nebo vyhodit. Faktem je, že daleko 
větší kožní problémy může způso-
bit přírodní kosmetika užívaná po 
exspiraci než vhodné konzervační 
látky.

Jak byste zhodnotil kosmetiku 
vyráběnou doma, například po-
dle receptů našich babiček?
Z hlediska zdraví pleti je to jedna 
z diskutabilních činností. Receptů 
na domácí kosmetické krémy nebo 
šampony na vlasy je plný internet. 
Nicméně v nich téměř nenalezne-
te přesné dávkování složek. Někde 
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vám dokonce poradí, abyste dali 
zhruba jednu odměrku. A přesně 
to je obrovský problém. V kosme-
tologii se odměřuje na miligramy 
a setiny a striktně se dbá na přesné 
poměry, protože výrobci v laborato-
řích ví, jakou škodu může napáchat 
i třeba setina účinné látky navíc. 
Tvůrci domácích návodů na výrobu 
kosmetiky sice argumentují tím, že 
běžně dostupné látky na její výrobu 
nejsou tak účinné a pleť nemohou 
prakticky zasáhnout, ale ani to není 
úplná pravda. Nakonec dnes potká-
me v ordinacích dermatologů řadu 
pacientů, kteří řeší kožní problémy 
právě z po domácku vyráběné kos-
metiky. 

Existuje ještě něco, před čím 
byste v kosmetice varoval?
Osobně nejsem příznivcem elektro-
nických čisticích pleťových kartáč-
ků, které jsou stále poměrně po-
pulární. Při nesprávné manipulaci 
totiž mohou narušit vrchní vrstvu 
pokožky, na které je celá řada škod-
livin, odumřelých kožních buněk 
a bakterií a v rámci čištění vám jej 
bohužel mohou zanést hlouběji do 
kůže a problém je na světě. Podob-
ně bych varoval například i před 
používáním galvanických žehliček 
pro domácí využití. Podle mého 
názoru patří do rukou školené 
a atestované kosmetičky, která 
ví, jak přesně je používat. A to je 
důvod, proč se lidé s důvěrou 
obrací na profesionální péči a salo-
ny. Praxi a zkušenosti totiž žádný, ani 
sebepodrobnější návod nenahradí 
a s tím, co je v tomto sortimentu 
pro laiky na trhu dostupné, není 
problém si pleť doslova „zničit“ 
a pak litovat. 
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ALOE VERA V KOSMETICE
V kosmetice nejčastěji využíváme 
aloe vera šťávu, která je ceněnou 
součástí celé řady hydratačních, 
pečujících a anti-age příprav-
ků, jako jsou krémy, séra, mléka, 
tonika, ale třeba i vody po holení, 
opalovací krémy nebo vlasová kos-
metika. Důvod jejího stále širšího 
využití je jasný - dovede pokožku 
zvláčnit, hydratovat, má i mírné 
anti-age účinky, napomáhá s ochra-
nou, detoxikací a dodáním energie. 
Zároveň díky svým hojivým, antimi-
krobiálním a antibakteriálním účin-
kům podporuje i mírné hojení pleti 
a napomáhá od kožních problémů. 
Ocení ji tedy i osoby s problematic-
kou a aknózní pokožkou, kdy pleť 
čistí a zároveň bojuje proti původ-
cům kožních zánětů.

Nalezneme ji často ale i v kosme-
tice určené pro kůži jako takovou. 
Zde je ceněná zejména díky svým 
zklidňujícím účinkům. Dovede ule-
vit podrážděné kůži, napomáhá 
s hojením drobných ranek napří-
klad po korektivních zákrocích, 

KDE SE VZALA ALOE VERA?
Aloe vera je rostlina s poměrně zajímavou až tajemnou historií. Na jednu 
stranu se ví, že její účinky a síla byla využívána dávno před naším leto-
počtem ve starém Egyptě, na druhou stranu nebyl její první výskyt přesně 
zdatován. 

Dnes je aloe vera typická rostlina, stále zelená, vytrvalá a patří mezi 
sukulenty. Dokáže se tak vyrovnat s výkyvy teplot, což dokazuje i fakt, 
že úspěšně roste v tropickém a subtropickém podnebí, ale můžeme ji bez 
problémů pěstovat i u nás, kde dovede zvládnout i mrazy. Této zajímavé 
rostlině pochopitelně nechybí ani květ, který je ale pro nás a využití pro 
naše zdraví prakticky bezvýznamný. Zdrojem blahodárných účinků aloe 
vera jsou totiž její typické silné listy. Po jejich rozříznutí objevíme měkkou 
rosolovitou hmotu – dužninu, ve které je ukryt celý zázrak. Nalezneme 
v nich totiž aloe vera gel, který se využívá pro další zpracování, a především 
k podpoře našeho zdraví a krásy, a to doslova po všech stránkách. 

ALOE VERA GEL JAKO ZÁKLAD VŠEHO
Gel z listů aloe vera je základem toho, abychom jej mohli využít a na vlast-
ní kůži, a to často doslova, poznat jeho účinky. V domácím prostředí si jako 
první pomoc můžeme rozřízlý list rostliny přiložit na ránu nebo popáleninu 
a tím si ulevit. Vhodné je však minimálně každé 2 hodiny tento obklad 
vyměnit, protože postupně ztrácí účinnost.

V průmyslovém zpracování se musí aloe vera gel z listů extrahovat co 
nejdříve. Nejprve se tedy sklidí listy, ze kterých se vyřeže právě dužnina, 
která se dále zpracovává, tedy je drcena a je z ní extrahován aloe vera gel. 
Ten může následně pomáhat především ve zdravotnictví a celé řadě jeho 
odvětví, ale právě i v kosmetice.

Rostlinu aloe vera známe asi všichni. Kromě toho, že ji na první 
pohled zvládneme rozpoznat a máme obecné povědomí o tom, 
že je léčivá a člověku prospěšná, dovede pomoci s akutními ranami 
nebo popáleninami a vyznačuje se svým chladivým efektem, o jejím 
dalším významu přílišné povědomí nemáme. Přitom aloe vera patří 
mezi rostliny, které mají téměř bezbřehé využití a prakticky se nedá 
říct, že by její účinky byly v jakékoli oblasti na škodu. Pomáhá totiž 
nejen ve zdravotnictví, ale i v kosmetice, gastronomii nebo stoma-
tologii. Nakonec, ne nadarmo ji východní medicína zná a užívá po 
tisíciletí.

ALOE VERA 
A JEJÍ ÚČINKY 
V KOSMETICE
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a dokonce při lehčích odřeninách, popáleninách nebo 
po bodnutí hmyzem. 

KDE JEŠTĚ ALOE VERA POMÁHÁ?
Aloe vera má velký význam i pro naši imunitu. Dnes 
se můžeme setkat i s přípravky na bázi nápoje, jejichž 
základ tvoří právě aloe vera gel nebo šťáva, které jsou 
určeny osobám se sníženou imunitou, právě pro její 
opětovné nastartování. Zejména v dnešní době nám 
tak aloe vera může pomoci zlepšit náš imunitní systém.
Aloe vera má pozitivní vliv i na naše trávení a metabo-
lismus. Díky svým účinným látkám napomáhá s deto-
xikací, kdy naše tělo zbavuje usazených škodlivin, ale 
rovněž bylo prokázáno, že je přínosná pro diabetiky, 
kdy dovede „ohlídat“ hladinu cukru v krvi. Podílí se 
i na správném metabolismu tuků a zvládne snížit 
cholesterol. Napomáhá také ke správné střevní mikro-
fl óře.
Pomoci nám ale může i při srdečním onemocnění 
a s jejími účinky se setkáváme i ve stomatologii, kde 
tlumí záněty dásní, ulevuje po vytrhnutí zubu nebo 
redukuje nepříjemný zubní plak. 
Přípravky s aloe vera se tak vyplatí zařadit nejen do 
své kosmetické výbavy nebo lékárničky, ale třeba po-
řídit přímo celou rostlinu na balkon nebo zahradu. 
Zajímavostí na závěr může být i fakt, že na světě existu-
jí desítky druhů aloe vera rostlin a všechny se vyznačují 
skvělými účinky.

Přírodní výživa pleti i během zimy
Nature BIOactive výživný krém  

– s BIO oleji a aloe vera
Jemný pleťový vyživující krém na bázi přírodních BIO 
surovin zajistí komplexní ochranu a anti-age efekt. Ob-
sahuje BIO oleje, bambucké máslo, aloe vera nebo pří-
rodní vitamín E a hodí se pro denní i noční péči všech 
typů pleti. 
460 Kč / 18,80 EUR / 30 ml     www.forlifemadaga.com

Redukce pigmentových skvrn
White Concept Anti-pigment krém

– s tego cosmo, aloe vera a niacinem
Unikátní krém pro boj s pigmentovými skvrnami nein-
vazivní cestou. Obsahuje účinné látky, které zesvětlují 
pokožku. Zároveň zpomalují proces tvorby melaninu 
vedoucí k hnědnutí pokožky a působí přímo uvnitř 
pigmentových buněk.
800 Kč / 34 EUR / 50 ml        www.forlifemadaga.com

Celodenní kontrola 
nad problematickou pletí
Control Krém 24H

– s aloe vera, hamamelis a šalvějí
Příjemný, lehký krém pro mastnou a problematickou 
pleť pomáhá redukovat kožní maz, stahovat póry 
a mírnit aknózní problémy. Obsahuje aloe vera, 
hamamelis, šalvěj, glycerin a vitamíny a pleť 
zanechává sjednocenou a oživenou po celý den. 
434 Kč / 17,80 EUR / 50 ml     www.forlifemadaga.com

Seznamte se s kosmetickými přípravky, 
ve kterých naleznete právě aloe vera 
se všemi jejími blahodárnými vlivy na pleť. 

TIPY
pro Vás...
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Slovo „dezinfekce“ se stalo součástí našich životů snad na každém kroku. 
V počátečních chvílích epidemie COVID-19 zareagoval FOR LIFE na tuto potřebu výrobkem, 
který obsahuje „nejen“ dezinfekční přísadu, ale především na kůži nelepí a nemá vedlejší 
negativní účinek, tzn. přesušování kůže rukou. Přitom hlavní rozdíl mezi výrobky různých 
výrobců je v kvalitě použitých surovin, zejména ethanolu. V našem čisticím gelu FOR LIFE 
& MADAGA je obsažen kosmetický, velmi kvalitní ethanol 70%.
Potěšilo nás, že se v praxi potvrdil prvotní záměr a čistící gel FL & M mohou bez obav a bez-
pečně používat i děti a také mnozí pacienti: např. onkologičtí, s nemocí motýlích křídel a další. 
S ohledem na tyto aspekty jsme se rozhodli ve výrobě tohoto produktu i nadále pokračovat.

 ŽIVOT 
 S DEZINFEKCÍ

SNÍŽILI JSME CENU!

Situace na trhu surovin a obalů se oproti letošnímu březnu uklidnila a opět je možné nakupovat 
kvalitní suroviny a obaly za přijatelné ceny, které byly obvyklé koncem roku 2019. Z tohoto důvodu 
si i FOR LIFE může dovolit snížit cenu u čistícího gelu. Nově zavádíme balení 50 ml - lahvičku se 
šroubovým uzávěrem, kde je výrazně nižší vstupní cena obalu než u AIRLESS dávkovače. Přičemž 
AIRLESS dávkovač zachováme, poněvadž je velmi praktický na cesty, do tašky i pro děti, dávkuje 
malé - přesné množství gelu, čímž je menší jeho spotřeba a rovněž jej lze po vypotřebování znovu 
doplnit. 

Pro přehled uvádíme současná dostupná balení a nové ceny našich produktů:

50 ml - lahvička 50 ml - AIRLESS 200 ml - lahvička s dávkovačem 2000 ml - kanystr 
79 Kč / 3.20 EUR 160 Kč / 6.40 EUR 249 Kč / 10 EUR 899 Kč / 36 EUR



9

Jak a kdy si správně mýt ruce 
a používat dezinfekční 
prostředky?
Dezinfekční gely, čistící gely
Jsou vhodné např. po použití toalet, při pobytu ve veřej-
ných prostorách, obchodech, dopravních prostředcích, 
či poté, kdy si podáte ruku s cizí osobou. Případně, je-li 
ve vaší blízkosti osoba s podezřením, či již potvrzenou 
nákazou COVID-19. 
Aplikace gelu u dospělých je možná i několikrát denně, 
ale když nemusíme, gel nepoužijeme. Dětem aplikuje-
me gel co možná nejméně, tedy jednou, maximálně 
dvakrát denně. 
Dezinfekční přípravky a roztoky nenahrazují důkladné 
mytí rukou, jsou pomocníkem tehdy, když tuto mož-
nost 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 nebo při častém mytí 
rukou, doporučujeme kůži jednou či dvakrát denně 
ošetřit krémem na ruce nebo lépe přípravkem 2DERM 
REHA SPECIAL (pro podporu bariérové funkce kůže).

Jaký je rozdíl mezi názvy: 
dezinfekční gel a čistící gel 
s dezinfekční přísadou?
Odpověď je jednoduchá - legislativní! 
Pokud má výrobek název „DEZINFEKČNÍ“, jedná se 
vždy o BIOCID. Do skupiny biocidů patří mnohé další 
produkty např. pro veterinární oblast, dezinfekci povr-
chů, vody apod. Proto jsou BIOCIDY přísněji sledovány. 
Naopak má-li produkt název „ČISTÍCÍ“ jedná se vždy 
o přípravek kosmetický. Přičemž oba mohou obsa-
hovat stejnou účinnou látku např. ethanol v patřičné 
koncentraci. Ale přípravek kosmetický, nesmí používat 
primární název DEZINFEKCE, nýbrž ČIŠTĚNÍ. 
Z důvodu zdlouhavých legislativních procesů v oblas-
ti biocidů se FOR LIFE rozhodl prozatím ponechat náš 
přípravek „ČISTICÍ GEL S DEZINFEKČNÍ PŘÍSADOU“ 
v kategorii kosmetických přípravků.

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 kosme-
tického zpracována toxikologická a hodnotící zpráva 
o bezpečnosti přípravku.

2. Zeptejte se na přesné složení přípravku, pokud 
chybí, může být účinnost i složení diskutabilní a nedo-
poručujeme jeho koupi.

3. Význam slova BIOCIDNÍ – hubící škodlivé organis-
my, lze vysvětlit takto: obsahuje účinnou látku v určité 
koncentraci, která je účinná proti mikroorganismům, 
virům atd.

Dle doporučení WHO (Světové zdravotnické organiza-
ce) je proti virům např. typu SARS, COVID-19 účinných 
několik směsí. Jednou z nich je např. tato směs:

ETHANOL (ALCOHOL DENAT - cca 96%)
Vyrábí se převážně z cukrové řepy jako konzumní 
alkohol. Pro výrobu kosmetických přípravků se dena-
turuje 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 koncentraci 
0,135%. 

Pro zlepšení kožní tolerance jsou tyto směsi 
doplněny o zvlhčující látky jako např. GLYCERIN 
(pro lepší ochranu pokožky, zabránění jejímu vysoušení 
a prodloužení účinku). 

Pro snížení spotřebovaného množství přípravku 
a zamezení rychlému odparu z kůže je použit např.
polymer na bázi syntetických pryskyřic. 

A právě kvalita vstupních surovin a poměrové 
složení jednotlivých složek hraje klíčovou roli 
ve výsledném efektu a ŠETRNOSTI PŘÍPRAVKU 
K POKOŽCE.

Bohužel rozdíly v kvalitě surovin jsou velké, a pokud 
je výrobce fi nálního prostředku nucen dodávat za co 
nejnižší cenu, logicky musí sáhnout při výrobě 
i po méně kvalitních surovinách. Často se kvalitní etha-
nol, nahradí méně kvalitními ethanoly, a také např. 
ISOPROPYL ALCOHOLEM. Jedná se o komerční rychle 
těkavý syntetický alkohol, avšak s mnohem menší tole-
rancí pro lidskou kůži z důvodu jejího vysušování. 

Naštěstí FOR LIFE nikdy na cestu levných náhražek 
surovin ve svých produktech nepřistoupil a jsme velmi 
rádi, že můžeme vyrábět produkty v nejvyšší kvalitě.

Více informací a objednávky na 
www.forlifemadaga.com
 



Ochrana citlivé pleti
Zapomeňme na mýty, že citlivá pleť nemůže být v zimních měsících krásná. 
Nic totiž není nemožné! Stačí mít po ruce tu správnou kosmetickou výbavu, 
jako je Lanomed krém od For Life & Madaga. Ten obsahuje regenerační 
a zklidňující medilan, vitamín E, panthenol a včelí vosk, tedy látky, které zajistí 
potřebnou stabilizaci, zklidnění a ochranu pleti před vnějšími vlivy prostředí. 
464 Kč / 19 EUR / 50 ml
www.forlifemadaga.com

Síla ryzí přírody
Dopřejte pleti sílu i během chladných měsíců. Vsaďte na ryze přírod-
ní Nature BIOactive masku od For Life & Madaga, která ji vyživí 
a zajistí jemný sametový vzhled. Založena je na surovinách v BIO kvalitě 
jako je BIO jojobový, slunečnicový, olivový a arganový olej, BIO bambucké 
máslo, BIO sacharid, aloe vera nebo přírodní vitamín E. Stačí ji aplikovat 
1x týdně na vyčištěnou pleť a nechat působit 10 – 15 minut. 
360 Kč / 15 EUR / 30 ml
www.forlifemadaga.com

Tipy na nejbližší období...

KOSMETICKÁ 
VÝBAVA,
která vám nesmí chybět!

A je před námi závěr letošního roku! Rok, co začínal i končil magickou dvacítkou, byl pro celou řadu 
z nás jedním z nejnáročnějších za poslední léta. Možná tak trochu prověřil mezilidské vztahy, ale hlav-
ně nám ukázal, co je v životě skutečně důležité. Ano, je to zdraví! 
Podpořme proto zdraví organismu jako celku a zaměřme se před koncem roku i na naši pleť a kůži. 
Je opět na čase doplnit nebo poupravit naši kosmetickou výbavu s ohledem na aktuální chladné měsíce.
Poznejte proto kosmetické přípravky, které by vám v této době rozhodně neměly chybět.

10
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Řekněte stop červeným žilkám
Rozšířené nebo praskající žilky v obličeji mohou být skutečně 
problémem a vadou na kráse, navíc v tomto čase mohou potkat 
i ty, kteří s nimi běžně nebojují. 
Vše má ale řešení -  například unikátní Ectasin Sérum 
od For Life & Madaga! Vyvinuto bylo právě na pomoc s rozšíře-
nými žilkami v obličeji a také k jejich minimalizaci. Obsahuje látky 
jako escin, rutin, panthenol a osmocid, které společně zpevňují 
tenké cévní stěny a podporují mikrocirkulaci. 
609 Kč / 25.20 EUR / 30 ml
www.forlifemadaga.com

Prozářená pleť 
jako nejlepší doplněk
Zářit nemusíte jen na konci roku, ale i kdykoli jindy! Pomůže 
vám s tím speciální tónovací krém Natural Look od FL & M, 
obsahující zlatavé mikročástice. Krém je zároveň maximálně 
příjemný, skryje i drobné nedokonalosti, respektuje biologické 
procesy pleti a hlavně ji nezatěžuje a neucpává póry. Zamilují 
si jej hlavně ženy, kterým nevyhovují hutné a těžké make-upy. 
466 Kč / 19 EUR / 30 ml
www.forlifemadaga.com

Pro zdravou kůži
Podpořte v náročném čase zdraví pokožky celého těla a zajistěte 
ji tu správnou výživu a kondici. Vybavte se Tělovým šampo-
nem s minerály od For Life & Madaga a nebudete litovat. 
Obsahuje blahodárné minerály Mrtvého moře a tenzidy, které 
šetrně myjí a zároveň dodávají kůži potřebnou výživu a minerál-
ní látky. Díky svému jemnému složení je navíc šampon vhodný 
i pro citlivou nebo narušenou pokožku, kterou nedráždí. 
214 Kč / 9 EUR / 500 ml
www.forlifemadaga.com



kosmetická výbava

Krása skrytá ve zlatu 
a diamantech
Hýčkejte svoji pleť tou nejlepší dostupnou kosmetickou péčí 
- sadou plnou diamantů a zlata My Secret Gold & Diamond 
Energy od For Life & Madaga. Jednotlivé přípravky obsahují 
diamantový prášek, 24karátové a mikropráškové zlato, výtažek 
z hlubokomořské řasy, kyselinu hyaluronovou II. generace, rost-
linné kmenové buňky, bambucké máslo, medilan, vitamíny C a E 
a mnoho dalšího. Pleti tak napomáhají zpomalit známky 
stárnutí, dodávají ji energii, čistí a detoxikují, rozjasňují, intenziv-
ně vyživují a hydratují a zajišťují hebký vzhled. 
4 900 Kč / 196.40 EUR / 30 + 30 ml
www.forlifemadaga.com

Moře ve vlastní koupelně
Dopřejte si letos moře a jeho pozitivní vliv na kůži i organismus alespoň ve 
vlastní koupelně. Využijte chvíle volna k relaxační koupeli v Krystalické soli 
Mrtvého moře od For Life & Madaga a budete se cítit jako znovuzrození. 
Krystalická sůl obsahuje vysoké procento prospěšných minerálů a dalších látek 
jako fl uorid, bromid, jód, sodík, vápník, draslík, hořčík, selen nebo zinek, díky 
kterým napomáhá zlepšovat stav kůže.
170 Kč / 7.20 EUR / 500 g
www.forlifemadaga.com

12
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Kdo by minimálně ze školy a hodin chemie neznal 
zinek a jeho chemickou značku. Věděli jste, že se ale 
stále častěji stává součástí kosmetických a dermo-
kosmetických přípravků? Z jakého důvodu jej v nich 
můžeme najít a jaký má vliv na pleť? Přiblížíme vám 
tento chemický prvek trochu z jiného pohledu a odha-
líme jeho význam pro organismus jako celek. 
Čtěte v dalším vydání!

ZINEK JAKO SOUČÁST 
KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŮ

Příště 
  se dočtete…

Ve 30. vydání FOR LIFE STYLE vám představíme novinky ze společnosti FOR LIFE & MADAGA, výrobce české 
profesionální kosmetiky na francouzských základech. Přiblížíme i chystané aktivity na nejbližší období.

KOSMETICKÁ VÝBAVA, 
která vám nesmí chybět.

Pořádně chladné a mrazivé období je zpět. To kromě 
dalších vrstev oblečení klade specifi cké nároky na ošet-
ření a péči o naši pleť. 
Jaké to jsou, jak se v chladných měsících o pokož-
ku starat a na co v kosmetické péči nezapomínat? 
Seznámíme vás s kosmetickou výbavou, která by vám 
v tomto čase neměla chybět. 
Čtěte už v dalším čísle!

Roušky se staly součástí našich každodenních životů. 
Ovlivňují nás nejen při cestě v MHD, nákupu v obcho-
dech nebo na úřadech, ale mají dopad i na naši pleť, 
což se často projevuje zhoršením jejího stavu. A co 
teprve v zimě, kdy trpí mnohem více? Dovedou v tom-
to čase pleť ochránit před vlivy prostředí? Na roušky 
v souvislosti se zimou jsme se zeptali našeho odbor-
níka. Jak tuto otázku vidí a co by sám poradil pro 
zachování zdravé pleti? 
Zjistíte příště!

Někdy se stává, že i když o pleť pečujeme tím nejlep-
ším možným způsobem, není její stav ideální nebo 
se zhoršuje. Vše má ale svůj důvod. Zamysleli jste se 
někdy nad tím, že ji mohou ovlivňovat i jiné faktory jako 
je třeba nedostatek spánku, stres, hormonální změ-
ny, jiné zdravotní problémy, naše práce nebo celková 
životospráva, včetně zlozvyků jako je kouření nebo pití 
alkoholu? Představíme vám nejběžnější faktory, které 
stav naší pleti výrazně ovlivňují a na které se vyplatí 
zaměřit pozornost. 
Dočtete se v dalším čísle!

Odborník radí:  
PÉČE O PLEŤ V ZIMĚ 
POD ROUŠKOU

STAV NAŠÍ PLETI
aneb co vše ji ovlivňuje



Platnost 2. 11. – 21. 12. 2020

Obj. kód: 1885s  
Vánoční sada PREMIUM
My Secret - 24K Gold (cream 50ml + elixir 30ml)
Čisticí lotion Dermaclinic 200ml
Pleťové tonikum Dermaclinic 200ml
+ DÁREK ZDARMA 
My Secret Exclusive Eye Cream 15ml 
V HODNOTĚ  890 Kč / 36 €   
Cena sady:  3413 Kč / 137.90 €

Obj. kód: 1883s
Vánoční sada LUXURY
My Secret - Gold & Diamond Energy set
(cream 30ml + elixir 30ml)
+ DÁREK ZDARMA 
My Secret Exclusive Eye Cream 15ml 
V HODNOTĚ  890 Kč / 36 €   
Cena sady:  4900 Kč / 196.40 €

Obj. kód: 1884s 
Vánoční sada EXCLUSIVE
My Secret - BOTOplatinum set (cream 50ml + elixir 15ml)
Čisticí lotion Dermaclinic 200ml
+ DÁREK ZDARMA 
My Secret Exclusive Eye Cream 15ml 
V HODNOTĚ  890 Kč / 36 €   
Cena sady:  3576 Kč / 143.80 €
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Objednávky: FOR LIFE spol. s r. o., Moravanská 191/85, 619 00 Brno

tel.: +420 545 245 048-9, +420 736 142 376  •  e-mail: forlife@forlife.cz, objednavky@forlife.cz  •  www, e-shop: www.forlifemadaga.com

POZN.: součástí každé sady je TAŠKA LUXUS - zlatá ZDARMA (viz. foto). 
Tašku lze zakoupit i samostatně: 
Obj. kód: 9922 Taška LUXUS - zlatá, cena: 46 Kč / 1.90 €

Obj. kód: 1886s  
Vánoční sada CHRISTMAS 
Remodelling Cream Biological 50ml
Hyaluronic Acid sérum 30ml
Oční krém Dermaclinic 30ml
+ DÁREK ZDARMA 
Tónovací krém 50ml 
V HODNOTĚ 369 Kč / 15.20 €   
Cena sady:  1990 Kč / 82.30 €

Obj. kód: 1887s 
Vánoční sada  FAMILY
Mineral krém 24H 50ml
Control krém 24H 50ml
+ DÁREK ZDARMA 
Hydrooptimal regenerační maska 18ml 
V HODNOTĚ 190 Kč / 8 €
Cena sady:  868 Kč / 35.60 €

FOR LIFE & MADAGA - otevírací doba na přelomu roku 2020/2021
Poslední otevírací a expediční den v roce 2020 je 22. 12. První otevírací a expediční den je 4. 1. 2021. 

UPOZORNĚNÍ! Vzhledem k delším doručovacím lhůtám v předvánočním období, 
doporučujeme objednat zboží nejpozději do 18. 12. 2020, 10 hod. dopoledne, 

pro předpokládané doručení do 23. 12. 2020.
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Optimální směs účinných látek 
pro posílení pleti v domácí péči.

ENERGIE PRO VAŠI PLEŤ

NOVINKA!

Dopřáváte své pokožce maximum, ale přesto máte pocit, že jí něco chybí? 
Zajímáte se o nejnovější kosmetické trendy, vysoce účinné látky a vyhledáváte profesionální kosmetické ošetření?

Právě pro vás FOR LIFE & MADAGA  
uvádí novou unikátní řadu obsahující optimální směs účinných látek pro posílení pleti. 

ŽÁDEJTE VE SVÉM KOSMETICKÉM SALONU!

SKIN BOOSTER Vitamin E & RARE OILS 
Významně vyživuje a vyhlazuje pleť, zajišťuje ochranu pleti 
před oxidačním stresem.

SKIN BOOSTER Vitamin A – RETINOL 
Pro omlazení pleti a při řešení akné. Podporuje pročištění a uvolnění pórů, 
stimuluje tvorbu kolagenu, urychluje regeneraci buněk.

SKIN BOOSTER Vitamin C
Vynikající antioxidant. Zesvětluje a rozjasňuje pleť, 
chrání před UV zářením, redukuje drobné vrásky.

SKIN BOOSTER Hyaluronic & Succinic Acid 
Podporuje obnovu kožních buněk, omlazuje pleť, 
zvyšuje elasticitu a pevnost pleti, zvyšuje její objem, 
„uzamyká“ vláhu v pokožce, zklidňuje.
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TIP pro vás...

 JEŽÍŠEK 
 ANI LETOS NEZAPOMNĚL 
 Ježíšek FOR LIFE tradičně přichází o měsíc dřív 

 a přináší NEODOLATELNÉ SLEVY a DÁRKY!

 Více informací o akci, která proběhne v úterý 24. 11. 2020 

 sledujte na www.forlifemadaga.com

NOVINKA 

Spouštíme 
ON-LINE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 
pro kosmetičky i konečné klienty.

Podrobné informace 
o typech školení a časech vysílání 
obdrží zákazníci e-mailem.



Cena platiny často výrazně převyšuje cenu zlata. 

V kosmetologii nové generace proto představuje nedocenitelnou složku, působící proti známkám času.

Koloidní platina v kombinaci s dalšími super aktivními složkami, jako jsou rostlinné kmenové buňky 
a kyselina hyaluronová, urychluje proces obnovy poškození pleti, který je způsoben přirozeným stárnutím. 

Peptidy snižují intenzitu kontrakcí mimických svalů a tím dochází k vyhlazení vrásek.

AKTIVNÍ LÁTKY

Koloidní platina  •  Peptidy  •  Alteromonas z hlubokomořské řasy  •  Kyselina Hyaluronová II. generace  

BIOsacharid  •  Rostlinné kmenové buňky  •  Alfa-Bisabolol  •  MEDILAN™  •  Bambucké máslo

www.forlifemadaga.com
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„REDUKCE HLOUBKY VRÁSEK A ZLEPŠENÍ VZHLEDU VÝRAZOVÝCH LINIÍ. 
EXPRESNÍ OPTICKÁ VÝPLŇ VRÁSEK.“



„Moderní technologie a bohaté složení 
pro efektivní péči o oční okolí.“

ww.forlifemadaga.com
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