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Během zimního období je pak vhodné alespoň 1x 
týdně dopřát pleti intenzivní výživu za pomoci vhod-
ně zvolené masky, která svěží vzhled ještě podpoří. 
Pozor ale na volbu kosmetiky! Vždy bychom měli 
vsadit jen na přípravky jediné značky, které se spolu 
pojí a jejich účinné látky jsou v synergii. V opačném 
případě bychom si mohli spíše uškodit.

Zdravá životospráva 
pro zdravou pleť 
JÍDELNÍČEK
A co dál? Jak podpořit stav naší pleti, když z hlediska 
samotné péče neděláme žádnou chybu? Vhodné je se 
zaměřit na náš životní styl a stravování a případně na 
jeho úpravu. 

Začít můžeme například u jídelníčku, který by měl být 
skutečně pestrý. Jednostranná strava totiž neprospívá 
našemu organismu ani naší pleti. Je proto třeba typy 
jídel střídat, a hlavně nezapomínat na jejich vyvá-
ženost. Dopřát bychom si měli například tradiční 
zeleninové polévky, ale i kvalitní maso, ideálně v kom-
binaci červeného s krůtím či kuřecím. Chybět by nám 
neměla ani ryba, například mořská jako je treska, tuňák 
nebo losos, ale i luštěniny či oříšky. Tento typ pokrmů 

Správná péče o pleť
Osvěty není nikdy dost a vyplatí se ji připomínat. Mnoh-
dy si totiž myslíme, že o pokožku pečujeme naprosto 
dokonale, ale můžeme se nevědomky dopouštět chyb, 
které nám škodí. Jsme tak často nemile překvapeni co 
se děje, a přitom by stačilo poupravit třeba jen jediný 
nevhodný návyk a bylo by po starostech.

Naši pokožku musíme na prvním místě důkladně 
a kvalitně čistit a odličovat. Ráno bychom tedy měli 
začít jejím čištěním, jelikož během noci se regeneruje 
a nečistoty se vyplavují na její povrch. Právě ty je třeba 
z pleti důkladně odstranit. V dalším kroku pak 
nanášíme pečující krém, případně sérum, samozřejmě 
odpovídající typu naší pleti nebo jejím specifi ckým 
nárokům. Zapomínat ale nesmíme ani na fakt, že 
pečující přípravky je třeba nanést alespoň 10 minut 
před tím, než vyjdeme do mrazivého venkovního pro-
středí. Musíme jim dát čas se dokonale vstřebat.

Stejně tak bychom se měli o pleť starat po přícho-
du domů nebo před tím, než jdeme spát. Na prvním 
místě bychom měli pleť důkladně odlíčit a zbavit ji 
zbytku make-upu, ale i prachu, potu a dalších nečistot, 
které na ní za celý den ulpěly. Následuje pečující krém 
či sérum. A vynechávat bychom neměli ani jemnou 
pleť očního okolí, která vyžaduje specifi ckou péči.

STAV 
NAŠÍ PLETI    
 ANEB CO VŠE JI OVLIVŇUJE…

Kdo by nechtěl mít naprosto dokonalou a bezchybnou pleť. A tak se o ní snažíme maximálně starat 
a dopřávat ji tu nejlepší péči. Přesto se však někdy stane, že ať děláme, co děláme, stav naší pleti není 
ideální. Může nám přijít suchá, unavená, povadlá a bez energie nebo se na ní objeví jiné nedokonalosti. 
Skutečný problém se ale vždy nemusí skrývat jen ve špatné péči nebo nevhodné volbě kosmetických 
přípravků, ale také například v naší životosprávě a životním stylu. Seznamte se proto s faktory, které 
mohou stav naší pokožky ovlivňovat, ať ji máte 100% pod kontrolou a víte, na co si dát pozor.
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v sobě totiž zahrnuje omega-3 a 6 mastné kyseliny, 
které prospívají nejen našemu organismu, ale i stavu 
pleti.

Střídat bychom měli ale i úpravu jídel. Například vařené 
pokrmy kombinovat se saláty ve studené nebo syro-
vé podobě i s pečenými a dušenými hlavními chody. 
Ve fi nále čas od času neuškodí ani smažená jídla, ale 
rozhodně by na nich, stejně tak jako na tučných pokr-
mech, neměl být založen náš jídelníček. Dlouhodobě 
není vhodné také konzumovat pokrmy založené na 
výrazně kořeněných a pálivých ingrediencích. I ty 
zbytečně drážní pleť, tak, že na ní může vznikat akné, 
vyrážky nebo jiné nedokonalosti. 

ŽIVOTNÍ STYL
Vyváženou stravu je vhodné podpořit i životním 
stylem. V tom by neměl chybět pravidelný pohyb, 
práce kombinovaná s odpočinkem a ideálně pohybem 
na čerstvém vzduchu. Nemusíme přitom každý den 
běhat v mrazu, ale stačí i obyčejné procházky nebo 
například místo tramvaje či autobusu jít jednu stanici 
pěšky. Pleť se tak osvěží, prokrví a získá i novou energii.

Zapomínat nesmíme ani na pravidelný a vyvážený 
spánek, který by měl u dospělého odpovídat zhru-
ba 6 – 7 hodinám. Je jasné, že každému se během 
roku stane, že jde spát například ve 2 v noci nebo 
spí třeba jen 4 hodiny, ale neměla by se z toho stát 
samozřejmost. Výzkumy dokonce ukazují, že je vhodné 
z hlediska našeho biorytmu usínat už před půlnocí. Po-
dle nich taková půl hodina před půlnocí nám dá víc, 
než jít spát například ve 2 v noci a vstát v 11 dopole-
dne. Kvalitní spánek je důležitý právě pro regeneraci 
pleti a její celkové uvolnění. 

Zásadně pleť zatěžuje i kouření nebo pobyt v zakouře-
ných místnostech. Škodliviny, zplodiny, volné radikály, 
to vše enormně zatěžuje a při dlouhodobějším setrva-
lém stavu se to viditelně podepíše i na pokožce. 

A samozřejmě pleti nepřidá ani celodenní vysedává-
ní před televizními obrazovkami, monitory počítačů 
a notebooků nebo u tabletů. Naštěstí díky přípravkům 
pro boj s modrým světlem si alespoň s tímto problé-
mem můžeme pomoci.

Na pleť je ale každopádně potřeba pohlížet jako na 
jednu ze součástí celého našeho organismu. Je ne-
reálné žít v přesvědčení, že pokud se nestravujeme 
ideálně, kouříme nebo chodíme spát dlouho po půlnoci, 
stačí na pokožku nanést ty správné přípravky a vše 
bude dokonalé. Nemůžeme z jedné strany konat dob-
ro a z druhé zlo. Jen tak si zajistíme zdravý a vyvážený 
stav doslova „od hlavy až k patě“.

Vitaminová vzpruha pro pleť
Vitaminová maska 
Příjemná maska plná vitaminů a vyváženého komplexu 
výživných látek pro všechny typy pleti. Pokožce zajiš-
ťuje výživu a ochranu, zklidnění i regeneraci. Ideální je 
její aplikace 1x týdně po dobu 15 minut na vyčištěnou 
pokožku.
202 Kč / 8.50 EUR / 18 ml     www.forlifemadaga.com

Seznamte se s kosmetickými přípravky, 
které jsou vhodné pro ideální a důkladnou 
péči o pleť.

TIPY
pro vás...

Štít před modrým světlem
Blue Detox krém
Lehce vstřebatelný krém pro všechny typy ženské 
i mužské pleti. Obsahuje kapilární pelyněk, betaglu-
kan, panthenol nebo bisabolol, které společně vytváří 
ochranu pleti před škodlivým modrým světlem a zajiš-
ťují ji i regeneraci a detoxikaci. 
730 Kč / 29.60 EUR / 50 ml   www.forlifemadaga.com

Dokonale čistá pleť
Čisticí lotion Dermaclinic 
Jemná čisticí emulze s protivráskovým složením je 
přímo určena pro zralou, citlivou i kuperózní pleť. 
Obsahuje medilan, osmocid, pantenol, komplex 
z mořské řasy nebo olivový olej, které pokožku šetrně 
a účinně čistí a zjemňují.
376 Kč / 15.40 EUR / 200 ml   www.forlifemadaga.com



Odpovídá RNDr. Josef Skalník, Brno
Jak podle Vás může pleť pod rouškou trpět?
Tím, jak dýcháme vzniká pod rouškou vlhké prostředí, a právě vlhkost 
ulpívá na naší pleti. Když k tomu připočteme, že můžeme často vydecho-
vat i bakterie a původce onemocnění, které mohou být dokonce přítom-
ny i ve vnitřním prostředí roušky, znamená to pro naši pleť další možnou 
zátěž. Pokud navíc pleť dostatečně neošetřujeme vhodnou pečující 
kosmetikou a nedbáme na podporu jejího zdravého stavu, je často jen 
otázkou času, kdy problémy s pletí zaznamenáme „na vlastní kůži“.

Jak konkrétně pleť pod rouškou ovlivňuje mrazivé počasí?
Ke zdravé a krásné pleti nepřidá střídání teplot a přechod z vyhřátých 
místností do mrazu a naopak. 
Tyto změny jsou problémem i v běžných podmínkách, natož u vlhké pleti 
pod rouškou. Zejména, pokud ji vystavíme teplotnímu šoku tím, že odstra-
níme roušku ihned, jak vejdeme do vyhřátých vnitřních prostor, například 
našeho domova. A naopak. Nejvíce pleti uškodíme, když ihned po opuště-
ní vyhřáté místnosti sundáme venku roušku a vystavíme ji extrému - vlhko 

pracího prostředku. Když se k tomu přidá i vlhkost, která na naší pleti pod 
rouškou vzniká, v kombinaci s chladným a mrazivým venkovním prostře-
dím a střídáním teplot, máme na malér zaděláno.Stačil necelý rok a roušky se staly 

téměř pevnou součástí našich 
každodenních životů. Ačkoli 

jsou stále nezbytností, nutností, ale 
i vyjádřením ohleduplnosti k oko-
lí, může na nás mít jejich nošení 
i negativní dopad. Když pomineme, 
že se nám pod nimi špatně dýchá 
a je třeba dbát na jejich čistotu, 
pravidelně je prát a vyvářet nebo si 
ty jednorázové měnit po správném 
časovém období, mohou nepřízni-
vě ovlivnit i stav naší pleti. Často 
totiž můžeme zaznamenat, že se 
nám v partiích zakrytých rouškou 
zhoršuje pleť, na které se může 
objevit nepříjemná vyrážka i jiné 
kožní problémy. 

Roušky a pleť jsou totiž kapitolou 
samy pro sebe a spojují v sobě hned 
několik nepříznivých skutečností, 
které naší pleti nemusí dělat dobře. 
Je to například i chemické ošetře-
ní jednorázových roušek, nekvalitní 
látka nebo použití příliš agresivního 

PÉČE O PLEŤ 
V ZIMĚ 
(POD ROUŠKOU)

Odborník radí:
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Našemu odborníkovi, Našemu odborníkovi, RNDr. Josefu Skalníkovi,RNDr. Josefu Skalníkovi, jsme položili několik otázek na téma nošení roušek  jsme položili několik otázek na téma nošení roušek 
versus naše pleť.  Čemu je vhodné se vyvarovat a jak pleť pod rouškou ovlivňuje mrazivé venkovní versus naše pleť.  Čemu je vhodné se vyvarovat a jak pleť pod rouškou ovlivňuje mrazivé venkovní 
prostředí?prostředí?
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a mrazivé počasí. V tomto případě 
se vyplatí roušku venku nesundávat 
ihned a nechat pleť postupně akli-
matizovat na mrazivé počasí nebo 
ji sejmout až například při jízdě 
v autě. Pokožka a její drobné cévky 
se totiž v teplém prostředí rozšiřu-
jí a vlivem chladu a mrazu se opět 
zužují a stahují, tak, aby si tělo 
zachovalo termoregulaci a dosta-
tek tepla pro nejdůležitější tělesné 
funkce. Vlivem tohoto šoku drobné 
cévky praskají, což na pleti může-
me zpozorovat jejím zarudnutím 
nebo viditelnými žilkami v obličeji. 
K tomu všemu pleť může ztrácet 
hydrataci, trpí extrémní suchostí, 
prohlubují se kožní problémy, ztrá-
cí ceramidy a celkově se narušuje 
její bariérová funkce. A právě její 
narušení představuje vstupní bránu 
všem škodlivinám do naší pokožky.

Jak můžeme pleť pod rouškou 
chránit?
O pleť během období nošení rou-
šek bychom samozřejmě měli pečo-
vat ještě více než kdy jindy. Je třeba 
především dbát na její pravidelné 
ošetření. V zimním období a zejmé-
na v čase nošení roušek je vhodné 
do své výbavy zařadit i bariérové 
přípravky, jak pro čištění pleti, tak 
i pro její ochranu (např. 2Derm). 
Právě bariérové přípravky naší ple-
ti umožňují vyrovnat se s vlhkým 
prostředím pod rouškou a zároveň 
i s venkovními nízkými teplotami. 
K tomu všemu jsou navíc přímo 
stvořeny pro případ, kdy běžně trpí-
me například ekzémy nebo citlivou 
a narušenou pokožkou. Samozřej-
mostí je pak absence make-upu, 
který v tomto případě pleti nijak 
nepřidá.
 

Pomáhají bariérové krémy 
i v případě pokožky, která je no-
šením roušek jen podrážděná?
Samozřejmě. Při podráždění nebo 
u již viditelného kožního problé-
mu bych volil spíše rehabilitační 
bariérové krémy, jako je například 
2DERM REHA Special. Ty jsou na 
řešení těchto stavů přímo stavě-
ny. Dovedou podrážděnou pleť 
zklidnit, dokonce i zasažené místo 
mírně znecitlivět. Ale hlavně vytvo-
řit takzvanou „druhou kůži“, speci-
ální ochrannou kožní bariéru, která 
na pokožce působí doslova jako 
štít, kdy jednak neumožní proni-
kání škodlivin do kůže, ale zároveň 
naši pokožku chrání a podporuje 
hojení. U suché pleti se osvědčila 
kombinace 2DERM REHA Special 
přes den pod roušku a Lanomed 
krém na noc. U mastné pleti se sklo-
nem k tvorbě zánětů/akné 2DERM 
REHA Special přes den pod roušku, 
Control krém 24H na noc a S.O.S. 
gel s čajovníkem lokálně.

Jaká je nejlepší prevence toho, 
aby nedošlo pod rouškou ke 
kožním problémům?
Za nejlepší prevenci považuji sku-
tečně správnou péči o pleť.  Hned 
na druhém místě je pochopitel-
ně správná forma nošení roušek. 
Osobně bych vsadil spíše na ty 
látkové, ideálně bavlněné či z nano 
materiálů, které jsou zpravidla 
měkké a jemné a alespoň částeč-
ně umožňují pleti dýchat a nehrozí 
u nich až tak velké riziko, že nám 
pleť podráždí. Naopak bych se 
spíše vyhnul tolik moderním rouš-
kám s potiskem, který představuje 
další chemii, která může naši pleť 
dráždit. Vhodné nejsou ani látky 
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z umělých materiálů, pod kterými 
pokožka prakticky nedýchá. Pokud 
zvolíme jednorázové roušky je tře-
ba skutečně dbát na pravidelnou 
výměnu, což bohužel celá řada 
z nás také nedodržuje. Navíc i ony 
jsou často chemicky ošetřeny a bar-
veny, což naši pleť může zatěžovat. 
Avšak z hlediska ochrany zdraví se 
nejvíce přikláním k respirátorům 
s nejvyšším stupněm ochrany 
v kombinaci s bariérovými příprav-
ky.

Je podle Vás řešení spíše než 
roušky nosit štíty?
Z mého pohledu, pro pleť a její zdra-
vý stav to úplně řešení nepředstavuje. 
Vlhkému prostředí se nevyhneme. To 
pro změnu vzniká na štítu, což může 
vést k jeho zamlžování. Jedinou 
výhodu vidím v tom, že roušku 
nemáme přímo na nose a ústech 
a může se nám o trochu lépe dýchat. 
Řadě z nás ale pro změnu nemusí 
vyhovovat připevnění na hlavě 
a roušky jsou tak pro člověka čas-
to pohodlnější. Nehledě na to, že 
střídání teplot činí naší pokožce pro-
blémy i bez roušek, a tak ani štít 
v tom příliš nepomůže.

radíme…



ZINEK
JAKO SOUČÁST 
KOSMETICKÝCH 
PŘÍPRAVKŮ 
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Slovo zinek známe skutečně všichni, minimál-
ně z naší školní docházky a hodin chemie. 
Mnohem méně z nás si jej však dovede reálně 

představit v praxi, vybavit si, jak vypadá nebo do-
konce jak a v čem nám může pomoci. Pro celou 
řadu osob je totiž překvapením, že to, co vnímá-
me jako kov může mít spojitost s naším organis-
mem a může mu dokonce pomáhat. Jak a proč je 
tedy zinek pro nás zásadní látkou a jaký je jeho 
přínos? Věděli jste například, že je jednou z nej-
častějších látek v pleťové kosmetice nebo, že stojí 
za krásou a zdravým stavem našich nehtů? 

Podzimní přirozenost 
a bezchybnost
Zinek je známý jako kov modrobílé barvy, který na 
první pohled zaujme svým leskem. Stačí jej ale umístit 
do vlhkého prostředí a lesk se relativně rychle ztratí. 
Jedná se o měkký a lehce tavitelný kov, který se dá 
válcovat, ale i rozdrtit na prach. Lidstvo jej zná už od 
doby Starověku a to jako mosaz, jenž se získávala 
tavením mědi se zinkovou rudou. Samotný čistý zinek 
se s největší pravděpodobností objevil až ve 13. století 
v Indii, následně se rozšířil do Číny a teprve v 18. století 
započala jeho výroba v Evropě. 

Zinek můžeme dokonce nalézt i v zemské kůře, pou-
žívá se při výrobě barviv, je součástí celé řady slitin, ale 
hlavně je nezbytný pro správnou funkci a vývoj naše-
ho organismu. Setkáme se s ním i v potravinářství, ale 
ceněný je především ve farmacii a kosmetologii, kde se 
využívá jak v podobě doplňků stravy, tak i jako součást 
pleťových přípravků podporujících stav naší pokožky. 

Význam zinku pro organismus
Zapomínat nesmíme ani na důležitost zinku pro náš 
organismus jako celek. Jedná se totiž o jednu z nej-
důležitějších látek, kterou si naše tělo nedokáže samo 
vytvořit. Sice je součástí prakticky všech našich orgánů, 
ale v případě jeho nedostatku si jej tělo samo nevytvoří.

Zinek má výrazné antioxidační účinky, může podpořit 
naši imunitu a můžeme i díky němu bojovat proti vol-
ným radikálům. Podstatný je také pro náš metabolis-
mus a trávení, pomáhá rovněž udržovat správnou hla-
dinu cholesterolu v krvi, ale chrání i před nachlazením, 
únavovým syndromem nebo dokonce chřipkou. 

Nezbytný je pak především pro růst a množení buněk 
i zdraví pohlavních orgánů a reprodukční činnost. 

Když je zinku nedostatek…
Právě díky jeho blahodárným a nezbytným účinkům na 
organismus bychom si měli hlídat jeho dostatek. Pokud 
nám v těle chybí, většinou to můžeme zaregistrovat 
zvýšenou mírou únavy a vyčerpání, slabostí organismu 
nebo psychickými projevy, ale i prostřednictvím zhor-
šení stavu kůže, lámáním nehtů, vypadáváním vlasů či 
praskajícími koutky rtů.

V takovém případě je vhodné se zaměřit na jeho 
okamžité doplnění. Ideálně prostřednictvím stavy 
a úpravou našeho jídelníčku. Do toho se vyplatí 
zařadit například dýňová a slunečnicová semínka, 
celozrnné obiloviny, vaječné žloutky, ořechy, luštěniny, 
hovězí maso, játra, ústřice nebo rostlinná mléka. Vsadit 
ale můžeme i na doplňky stravy. 
Zapomínat bychom však neměli ani na kosmetiku, kte-
ré je zinek stále častěji ceněnou součástí.
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Význam zinku v kosmetice
S obsahem zinku se můžeme v kosmetice setkat 
v podobě chemické sloučeniny, přesněji řečeno v po-
době oxidu zinečnatého, který má většinou podobu 
jemného bílého prášku. Díky jeho blahodárným účin-
kům na pleť se tak rozšiřuje i množství kosmetických 
produktů s jeho obsahem.

Můžeme jej nalézt v opalovacích krémech, make-upech 
a korektorech, deodorantech, krémech, mastech 
a balzámech. Vyniká především svými antibakteriálními 
a antiseptickými účinky, dokonce zvládne podporovat 
hojení kůže, napomáhá řešit dermatitidu, zmírňovat 
zarudnutí kůže a účinně bojovat proti opruzeninám. 
Celkově zklidňuje podráždění, pomáhá redukovat 
i nadměrnou tvorbu kožního mazu, čímž se stává skvě-
lým pomocníkem v boji proti mastné, problematické 
pleti a vzniku akné.

A aby toho nebylo málo, tak dokonce může chránit 
pokožku před spálením od slunce, ale i před předčas-
ným stárnutím kožních buněk a vznikem vrásek. Setkat 
se s ním nakonec můžeme i ve vlasové péči, kde je 
častou součástí šamponů proti lupům.

Víte, že?
Zinek je známý svojí vlastností redukovat kožní maz 
a absorbovat pot, proto může pokožku i vysušovat. 
To sice oceníme u nepříjemných kožních ran, které 
mají sklon mokvat nebo u zánětů, ale už nás tato vlast-
nost zinku nepotěší v  kosmetice. Výrobci proto pro 
účely pleťových krémů kombinují zinek a jeho blaho-
dárné účinky s hydratačními látkami, jako je například 
hydratační komplex nebo kyselina hyaluronová tak, 
aby využili všech jeho unikátních vlastností naplno.

Rychlá obnova kožní bariéry
2Derm maska Protective
Speciální bariérová maska pro rychlou obnovu naruše-
né kožní bariéry. Zmírňuje stavy svědění, podráždění 
pokožky, snižuje suchost a podporuje celkovou rege-
neraci kůže. Vhodná je aplikace 1x týdně na obličej, 
krk a dekolt. 
314 Kč / 13 EUR / 18 ml        www.forlifemadaga.com

Seznamte se s kosmetickými přípravky, 
ve kterých naleznete právě zinek.

TIPY
pro vás...

Rehabilitace poškozené kůže
2Derm REHA special 
Unikátní bariérový rehabilitační krém určený jako 
první pomoc při stavech akutně poškozené kůže. 
Obnovuje kožní bariéru. Ideální je při stavech spálené 
nebo popálené pokožky, plenkové dermatitidy, ale i po 
operacích, korektivních zákrocích nebo při odřeninách 
a puchýřích.
294 Kč / 12.20 EUR / 20 ml   www.forlifemadaga.com

Na suchou pokožku těla
2Derm REHA lotio
Lehce vstřebatelné lotio k ošetření suché kůže celého 
těla. Vhodné je zejména u svědivých stavů kůže nebo 
k promazávání ploch u atopické dermatitidy.
394 Kč / 16.20 EUR / 200 ml   www.forlifemadaga.com

Kožní maz pod kontrolou
Control Base
Jemná podkladová báze pod make-up přímo urče-
ná problematické a mastné pleti. Obsahuje zinek, 
talek, kaolin a výtažek z hamamelisu, které redukují 
přebytečný kožní maz a stahují rozšířené póry. Ideální je 
jeho aplikace před použitím make-upu nebo pleťového 
krému. 
434 Kč / 17.80 EUR / 30 ml   www.forlifemadaga.com
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Očistou ke zdravé pleti
Základem krásné a zdravé pleti je její důkladné čištění. Nepodceňte jej právě 
v tomto čase a vsaďte na Hydro-nutritive tonic od For Life & Madaga. 
Obsahuje třezalku tečkovanou a meduňku lékařskou a pleti zajistí zjemnění, 
osvěžení i hydrataci, ale také dokonalé ranní i večerní dočištění. Jako stvořený 
je tak pro suchou a zralou pleť, kterou nijak nedráždí. 
225 Kč / 9.40 EUR / 200 ml 
www.forlifemadaga.com

Zlatem proti vráskám
Nezapomínejte ani v zimním čase na tu správnou anti-age péči. Vybavte 
se speciálním pleťovým elixírem My Secret 24K Gold od FL & M, 
který je založen na 24karátovém koloidním zlatu, kaviáru nebo rostlinných 
kmenových buňkách. Pleť s ním získá okamžitou energii, hydrataci, roz-
jasnění, ale hlavně ochranu proti předčasnému stárnutí i redukci vrásek. 
Ideální je aplikace ráno a večer na čistou pleť. 
1 330 Kč / 53.60 EUR / 30 ml
www.forlifemadaga.com

Tipy na nejbližší období...

KOSMETICKÁ 
VÝBAVA,
která vám nesmí chybět!

Nacházíme se na začátku roku, kdy zima nemilosrdně zkouší naši pleť. Vlhké prostředí pod rouškou 
a do toho chladné větrné počasí jí dává skutečně zabrat. Je tak stále náročnější udržet její zdravý 
vzhled, což pochopitelně nejde bez kvalitní a správně zvolené kosmetiky i důkladné péče. Je proto na 
čase prověřit stav naší kosmetické výbavy, překontrolovat jednotlivé produkty a případně ji doplnit 
o ty správné. 

Připomeňte si kosmetické přípravky, které by vám v tomto čase neměly ve vaší kosmetické taštičce 
chybět.
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Úleva i pro nejcitlivější kůži
Ani v případě, že trpíte narušenou pokožkou nebo kožními 
problémy nemusíte v zimě trpět. Stačí, když svoji kosmetickou 
výbavu doplníte o 2Derm Transparent od For Life & Madaga 
a nebudete litovat. Bariérový krém na bázi zinku a talku je 
určen té nejcitlivější a narušené pokožce, u které dokáže obnovit 
přirozenou kožní bariéru, zamezit ztrátě hydratace a pronikání 
škodlivin. Navíc díky jeho transparentnosti jej lze použít kdekoli 
na kůži. 
657 Kč / 27 EUR / 50 ml
www.forlifemadaga.com
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Balzám pro oční okolí
Dopřejte úlevu jemné pokožce očního okolí za pomoci Očního 
hydrobalzámu Lipoderm od For Life & Madaga. Příjemný 
hydratační gel obsahuje lecitin, beta-glucan, vitamin E a glycerin 
a pokožce očního okolí tak zajišťuje zklidnění, dodává svěžest 
i relaxační efekt. Stačí jej lehce vklepat do pokožky a o oční okolí 
a víčka je postaráno. Přípravek zvládne bojovat i proti podočním 
váčkům. 454 Kč / 18.60 EUR / 30 ml
www.forlifemadaga.com

Dokonale čisté ruce 
kdekoli a kdykoli
Viry a bakterie na nás útočí doslova z každého rohu. Zajistě-
te proto alespoň svým rukám ochranu a vybavte se Čisticím 
gelem na ruce s dezinfekční přísadou od For Life & Madaga. 
Gel je jako stvořený pro situace, kdy si nemůžeme umýt ruce 
a chceme mít jistotu jejich čistoty a bezpečí. Přípravek je 
k pokožce rukou šetrný, zabraňuje jejímu nadměrnému 
vysušování a hodí se dokonce i pro děti. 
79 Kč / 3.20 EUR / 50 ml
www.forlifemadaga.com
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kosmetická výbava

Úleva nejen po sportu
Pokud to s první sportovní aktivitou po delší pauze přeženeme, 
ještě nemusíme zoufat a trpět v bolestech. Stačí mít po ruce 
chladivý gelo-krém Fysio Active No.1 od For Life & Madaga. 
Jeho účinky jsou založeny na obsahu kostivalu, escinu a kafru, 
které napomáhají uvolnění svalů a podporují prokrvení. Úlevu 
přináší i při pocitu těžkých nohou. Stačí si přípravkem několikrát 
denně masírovat zasažené místo. 
240 Kč / 10.10 EUR / 100 ml
www.forlifemadaga.com

Přírodní lifting kyselinou hyaluronovou
Dopřejte si stále mladistvou a bezchybnou pleť neinvazivní metodou. Vsaď-
te na účinné Hyaluronic Acid Sérum od For Life & Madaga a dokonalý 
anti-age efekt se stane samozřejmostí. Sérum obsahuje kyselinu hyaluronovou 
a panthenol, které pleti zajistí účinnou hydrataci, vyhlazení vrásek a celkově 
pokožku zjemní. Zároveň zvládnou podpořit její elasticitu a vypnout ji. Ideální je 
pro všechny typy pleti. 
646 Kč / 26.20 EUR / 30 ml
www.forlifemadaga.com

Remodelace pleti bez skalpelu
Mějte i v náročném čase pokožku dokonale vyhlazenou, jemnou, bez zná-
mek nedokonalostí. Rozšiřte svoji kosmetickou výbavu o účinný Remodelling 
Cream Biological od For Life & Madaga a přesvědčte se sami. Krém 
obsahuje kolagen, bisabolol, meruňkový olej a kyselinu hyaluronovou a pleti 
dodává jen to nejlepší. Zbavuje ji napětí a účinně ji remodeluje.
799 Kč / 33.90 EUR / 50 ml
www.forlifemadaga.com



Příště 
  se dočtete…
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Můžeme mít dokonalou pleť i vlasy, přesto tak naše 
krása a vizáž není úplná. Na co totiž často zapomíná-
me jsou naše nehty a jejich stav. Právě ty mohou být 
naším nejlepším doplňkem nebo naopak pokazit jinak 
dokonalý vzhled. Věděli jste proč se vám lámou a třepí, 
jak o ně správně pečovat a jak posílit jejich stav? Náš 
odborník poradí tipy na nejlepší péči i možnosti řešení 
problémů nehtů. 
Čtěte už v následujícím vydání.

Ve 31. vydání FOR LIFE STYLE vás seznámíme s aktualitami ze společnosti For Life & Madaga, výrobce české 
profesionální kosmetiky na francouzských základech. Představíme i plánované aktivity na nejbližší období. 

Moderní kosmetologie jde neustále dopředu, a tak 
máme šanci si užít ty nejlepší účinné látky a dopřát 
jejich sílu i naší pleti. Mezi jedny z nejvíce ceněných 
patří i drahé kovy jako například zlato, stříbro a platina. 
Co naší pleti ve skutečnosti přináší, proč se v kosme-
tice využívají a jak mohou pleti pomoci? Jak poznat, 
že není zlato jako zlato a jak se zorientovat na trhu? 
Poradíme, jak na to, a naopak upozorníme čemu se 
vyvarovat a jak nenaletět jen honosné reklamě. 
Zjistíte už v dalším čísle!

Odborník radí:  
NEHTY PO ZIMĚ

KOSMETIKA 
S DRAHÝMI KOVY…

Blížící se jaro v nás opět evokuje tendenci chodit do 
přírody, užívat si její probouzení a načerpávat z ní sílu. 
Stejně tak i naše pleť může čerpat sílu z přírody, za 
pomoci kosmetických sad založených ryze na přírodních 
látkách. Jaké to jsou, co vše naší pleti nabízí a jsou pro 
nás tím pravým? 
Dočtete se už v dalším vydání!

SÍLA PŘÍRODY 
PRO DOKONALOU PLEŤ

KOSMETICKÁ VÝBAVA, 
která vám nesmí chybět.

Konečně jsou před námi teplejší měsíce. Abychom do 
nich vstoupili s krásnou a zdravou pokožkou, je třeba 
doplnit kosmetické nezbytnosti. Které to jsou a které 
by vám v jarním čase neměly chybět? A co si pořídit pro 
zdravé vlasy, pleť i tělo? 
Dočtete se už v dalším čísle.



Další číslo  VYCHÁZÍ  V  DUBNU  2021
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