FOR LIFE STYLE
O životním stylu a kosmetice

DRAHÉ KOVY
A MODERNÍ LÁTKY
V KOSMETICE

SÍLA PŘÍRODY
PRO DOKONALOU PLEŤ

OBLIČEJOVÁ JÓGA
SPÁSA NEBO MÝTUS?

Odborník radí:

NEHTY PO ZIMĚ
ANEB JAKOU PÉČI JIM DOPŘÁT?

KOSMETICKÁ
VÝBAVA,
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DRAHÉ KOVY
A MODERNÍ LÁTKY
V KOSMETICE
Kosmetika a péče o pleť, která má mít opravdu viditelný efekt, aplikuje trendy, které přímo pokládají
základy kosmetické péče nové generace. Jedním z nich je i využívání drahých kovů, jako je například
platina nebo zlato v jeho nejvyšší kvalitě. Nicméně se stále větším rozvojem kosmetologie roste i počet
přípravků, které drahé kovy v nejvyšší kvalitě jen slibují. Jak ale poznat ty skutečně kvalitní a jak se
zorientovat v záplavě luxusních produktů?
Seznamte se s přínosy drahých kovů v pleťových krémech. Exkurze začíná…

Zlato
Zlato se v novodobé kosmetice objevuje až v posledních letech. Mnozí se tak často mohou nad přítomností
tohoto drahého kovu v kosmetických přípravcích pozastavovat a přemýšlet nad tím, jak tato surovina na naši
pleť bude působit. Přitom zlato a kvalitní péče o pleť
i pomyslné věčné mládí spolu souvisí od nepaměti.
Už například staří Egypťané jej hojně využívali a kombinovali s přírodními surovinami. Takovéto krémy a masti
představovaly prakticky první „elixíry mládí“.

ní bakterií. Navíc vykazuje myorelaxační a rozjasňující
efekt. V kosmetických přípravcích je zastoupena ve své
koloidní podobě.

A jak je to dnes? Zlato má skutečně blahodárné účinky na naši pleť. Dokáže podpořit regeneraci pleti a její
oživení a má také výrazné antimikrobiální účinky.

Kaviár

EXKLUZIVNÍ KOSMETICKÉ LÁTKY,
DOPLŇUJÍCÍ DRAHÉ KOVY

Při výběru kosmetiky obsahující zlato se však musíme
soustředit i na jeho kvalitu. Ideální je volit přípravky
s obsahem 24karátového zlata. Tento drahý kov může
být v krémech obsažen jak v podobě mikroprášku, tak
i samotného koloidního zlata – obojí je v tomto
případě správné.

Kaviár není jen luxusní pochoutka spadající do gastronomie, ale zásadní význam hraje i v anti-age
kosmetice. Obsahuje spoustu vitaminů, aminokyselin a proteinů. Obsah kaviáru v pečujících přípravcích
tak dodává pleti potřebnou hydrataci, má zpevňující
účinek a také působí proti volným radikálům. Podílí se
i na zjemnění vrásek. Pravý kaviár je tak prakticky
zlatem živočišné říše.

Platina

Rostlinné kmenové buňky

Platina je vedle zlata další zázrak z říše drahých kovů,
který dovede pleti dopřát jen to nejlepší. Vzácná
platina ve formě negativně nabitých částic stabilizuje
pleť a mikrobiální ﬂóru, tedy čistí a zabraňuje množe-

Kmenové buňky jsou u veřejnosti známy především v souvislosti s artrózou a jednou z moderních
metod její léčby. Existují však i rostlinné kmenové buňky,
které mají v pečující kosmetice rovněž důležitou úlohu.
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TIPY

pro Vás...

Rostliny jsou totiž také „živé“, a tak i ony mají takzvané
nesmrtelné buňky - právě ty kmenové. V kosmetice se
pak podílí na stimulaci seberegenerační funkce pokožky, regeneraci buněk a podporují mladistvost a vitalitu pleti. V boji s věkem tak představují další mocnou
zbraň.

Kyselina hyaluronová
Kyselina hyaluronová už patří mezi tradičnější suroviny
v oblasti anti-age kosmetiky, která se využívá několik
posledních let. Tato vzácná kyselina se přirozeně nachází v našem těle, kde je obsažena například v tkáních
nebo chrupavkách, ale třeba i v kůži. Vlivem stárnutí
jí však ubývá, což se na naší pleti projeví ztrátou hydratace, suchostí i menší pružností a vznikem prvních
vrásek. Je proto důležité ji tělu opět dodat, a proč ne
v první fázi právě prostřednictvím pleťových krémů?
Kosmetika s obsahem kyseliny hyaluronové podpoří hydrataci pleti a její elasticitu, dovede také buňky
ochránit před nepříznivými vnějšími vlivy a dodat ji
i svěžest a energii (např. Hyaluronic Acid krém,
Antistres Lifting sérum, Skin Booster HSA).

Garance kvality
Při výběru vhodné pečující kosmetiky musíme kromě
slibovaného složení dbát ještě na jednu zásadní věc.
Tou je prokazatelný původ všech složek přípravku.
Jen díky obsahu surovin s prokazatelným původem si
můžeme být skutečně jisti, že vše, co je na obalu uvedeno, je v přípravku doopravdy zastoupeno, a navíc
v té nejlepší kvalitě. Pokud nám výrobce není schopen
prokázat původ a kvalitu surovin a vše je schováno jen
za pouhý popis, je vhodné poohlédnout se jinde. Dost
často jde v takovýchto případech o reklamní tah a skutečné účinné látky mohou být obsaženy jen v minimálním množství či koncentraci nebo dokonce vůbec.

Seznamte se s kosmetickými přípravky,
ve kterých jsou drahé kovy obsaženy
v té nejvyšší kvalitě s prokazatelným
původem – tedy certifikátem
i rodným listem.

Zlato pro mladistvou
a prozářenou pleť
My Secret 24K Gold set
Jemná exkluzivní péče v podobě 24-karátového
mikropráškového a koloidního zlata, kaviáru, rostlinných kmenových buněk, kyseliny hyaluronové a dalších
ceněných látek. Set obsahující krém a sérum dodá pleti
jemný, bezchybný a mladistvě prozářený vzhled.
2 661 Kč / 107.10 EUR (krém 50ml + elixir 30ml)
www.forlifemadaga.com

Platinový elixír mládí
My Secret Botoplatinum set
Příjemná sametová péče je založena především na
koloidní platině a jejích blahodárných účincích, ale
také na peptidech, výtažku z hlubokomořské řasy nebo
kyselině hyaluronové II. generace. Dovede expresně
vyhladit vrásky a zlepšit vzhled výrazových linií obličeje.
3 200 Kč / 128.40 EUR (krém 50ml + elixir 15ml)
www.forlifemadaga.com

Zlato a diamanty
pro nadčasovou anti-age péči
My Secret Gold & Diamond Energy set
Set plný exkluzivních látek jako je pravý diamantový
prášek, 24karátové práškové a koloidní zlato, výtažek
z hlubokomořské řasy, kyselina hyaluronová II. generace, vitaminy a mnoho dalšího. Pleť doslova hýčká,
dodává ji energii, zpomaluje její stárnutí, rozjasňuje,
detoxikuje, vyživuje a zjemňuje.
4 900 Kč / 196.40 EUR (krém 30ml + elixír 30ml)
www.forlifemadaga.com

OBLIČEJOVÁ
JÓGA
SPÁSA NEBO MÝTUS?

V

e snaze o dokonalý vzhled a pokožku bez
vrásek se snažíme vyhledávat nové a nové metody.
Pokud se nechceme přiklánět přímo k invazivním
korektivním zákrokům, a naopak si příliš nepotrpíme
na pečující séra a krémy nebo se nechceme svěřit jen
do jejich rukou, mohla by pro nás řešení představovat
i obličejová jóga, o které se mluví stále častěji. Prý dokáže obnovit vlastní tvorbu kolagenu, zbavit nás nejen
vrásek, ale i povadlé pleti. Jak je to ale ve skutečnosti,
můžeme těmto „zaručeným“ informacím věřit? Je obličejová jóga skutečně tak přínosná, jak se říká a hodí
se pro každého? Pronikněte s námi do tajů této nové
cvičebně pečující metody a zjistěte, jak je to s obličejovou jógou a jejím významem doopravdy.

Obecně se má za to, že obličejová jóga dovede pleť
zbavit vrásek, omladit ji a bojovat proti známkám stárnutí.
Údajně dovede pokožku omladit až o 10 let a pomáhá
i proti povislé kůži vznikající ať už vlivem času nebo
například po razantnějším zhubnutí. Díky obličejové
józe můžeme prý dokonce restartovat přirozené procesy obnovy pleti. To vše neinvazivní cestou, a navíc
zdarma z pohodlí domova.
Je ale obličejová jóga skutečně takovou spásou
a funguje na každého člověka?
CO SE DĚJE S PLETÍ PŘI OBLIČEJOVÉ JÓZE…
Abychom si dovedli představit skutečný význam
a přínos obličejové jógy je nejprve vhodné pochopit
její fungování, tedy, co s naší pletí skutečně dělá. Boj
proti známkám stárnutí totiž stojí až na jejím samotném konci.
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Vlivem obličejové jógy, přesněji řečeno cvičením
konkrétních cviků, dochází v první řadě k prokrvení
a prohřátí svalů v obličeji. Poté prostřednictvím různých typů cviků posilujeme jednotlivé obličejové partie
a jejich svaly. Na řadu tak přichází mimické svaly, svaly
okolo úst, očí, ale třeba i pokožka na čele, kde také
často vznikají vrásky a která má tendenci ochabovat.
Stejně důležité jako samotné cvičení je ale i fáze zklidnění a uvolnění, bez které by cvičení nebylo kompletní
a nemohlo by ani dojít ke slibovanému efektu. Ideální
je také si po cvičení dopřát masáž obličejových svalů,
která má na pleť a její vzhled rovněž pozitivní vliv.
VÝZNAM OBLIČEJOVÉ JÓGY…
Obličejovou jógu, jednotlivé cviky a její konkrétní
metody je tedy určitě dobré znát. To, zda ji budeme
aktivně cvičit či nikoli je už otázkou volby. Podle názorů
odborníků je vhodné procvičovat svaly, které jsou více
ochablé a které při běžné mluvě nebo smíchu nemáme
šanci trénovat.
OMLAZENÍ OBLIČEJOVOU JÓGOU…
Důvodem proč řada z nás s obličejovou jógou začíná
je pochopitelně slibovaný anti-age efekt. Pokud tedy
začínáme s obličejovou jógou právě z těchto důvodů,
měli bychom být ve svých očekávání trochu opatrnější, více se držet při zemi a nečekat hned zázraky.
Při kvalitně vedené obličejové józe se skutečně stav naší
pleti a svalů zlepší a celkově bude působit mladistvějším
dojmem. Pozor bychom ale měli dát na to, jak důsledně
a pravidelně cvičíme a zda nám jednotlivé cviky
sestavil odborník nebo jsme si jen přečetli „návody“
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na internetu či koukli na pár fotek a snažíme se vše aplikovat.
V takových případech často dochází k tomu, že obličejová jóga na
nás nemá vliv a po pár cvičení ji vzdáme. Chce to tedy v první řadě
vědět, jak na to, ale také si uvědomit, že na každého z nás má cvičení jiný vliv
a viditelné výsledky se dostaví po různě dlouhé době. Je to jako s běžným cvičením, někomu se podaří svaly vyrýsovat za měsíc, někdo jde
po drobných krůčcích a teprve po půl roce vidí menší změny. Vše vychází nejen ze svalové paměti, ale i z toho, v jakém stavu naše obličejové
partie a svaly jsou a jak usilovnou práci budou potřebovat. Ale hlavně,
každý organismus je jiný a na stejné podněty reaguje trochu jinak.
PEČUJÍCÍ KOSMETIKA VERSUS OBLIČEJOVÁ JÓGA…
Pokud přemýšlíme nad tím, zda pro udržení mladistvého vzhledu naší pleti,
zbavení se vrásek a povislé kůže máme vsadit spíše na pečující kosmetiku
nebo čistě na obličejovou jógu, měli bychom k rozhodování přistupovat
s rozumem. Nic totiž není jen černé nebo bílé, a i samotní odborníci, jak na
obličejovou jógu, tak na kosmetologii doporučují kombinaci.
Při rozhodování ale záleží především na nás, na tom, co je nám blízké,
přirozené nebo čemu holdujeme. Pokud ani samotnou jógu příliš neuznáváme nebo ji necvičíme a jsme spíše příznivci jiných forem pohybu, těžko
nás nadchne jóga obličejová. Řadě z nás rovněž nemusí být ani příjemné
provádět jednotlivé cviky, které mohou občas působit až komicky.
„Existují ženy, které svoji pleť raději rozmazlují kosmetickými
přípravky a užívají si při tom relaxaci a zklidnění a jiné naopak žijí
cvičením a jógou, včetně té obličejové. Pokud bych měl rozhodnout,

zda z hlediska anti-age péče a vypnutí pleti vsadit spíše na vhodnou
pečující kosmetiku nebo obličejovou jógu, viděl bych to zhruba
v poměru 65 % x 35 %, tedy
pečující kosmetika vůči obličejové
józe,“ doplňuje RNDr. Josef Skalník.
Obličejovou jógou totiž převážně
stimulujeme svaly, zlepšíme výrazové
linie obličeje, ale nedodáme pleti
už výživu ani potřebnou hydrataci,
ochranu nebo zjemnění. S tím nám
musí pomoci právě kosmetika.
Je tedy třeba k péči o pleť přistupovat s rozumem, komplexně
a rozhodně nezavrhovat kosmetické
přípravky. Právě díky jejich kombinaci s cvičením můžeme pleti
dodat vše, co potřebuje a podpořit
její stále mladistvý vzhled a krásu.

Odborník radí:

NEHTY PO ZIMĚ
ANEB JAKOU PÉČI JIM DOPŘÁT?
Našemu odborníkovi RNDr. Josefu Skalníkovi, jsme položili několik dotazů na téma správné péče
a ošetření nehtů po zimě. Jak se starat o naše přirozené nehty a na co bychom neměli zapomínat?

D

okonalé nehty mohou podtrhnout celý náš vzhled.
Pokud je však nemáme
v dobré kondici, dovedou slušně
potrápit naše sebevědomí. Najednou totiž víme o nějaké vadě na
kráse, kterou se snažíme na veřejnosti maskovat. Vše se ale dá řešit,
a i nehty je možné správně posilovat a pečovat o ně, aby byly v ideálním stavu. Je však třeba správnou
péči neopomíjet, a hlavně vědět,
jak na ni, což je často i kamenem
úrazu.
Drtivá většina z nás už dnes ví, jak
se správně odlíčit, jakou péčí o pleť
zakončit den, jak správně aplikovat
make-up nebo například pleťovou
masku. Jak ale správně pečovat
o nehty je otázka.

Odpovídá RNDr.
Josef Skalník, Brno
Jakým způsobem může zima
a chladné počasí ovlivnit stav
našich nehtů?
Zima naše nehty ovlivňuje podobně jako kůži. Vlivem mrazů a vnějších vlivů prostředí nehty celkově
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slábnou, mají větší sklon ztrácet přirozenou barvu a lesk, ale i pevnost
a pružnost. Vlivem toho se více lámou nebo třepí a můžeme si je snadno zatrhnout nebo ulomit. A ve ﬁnále trpí i kůže okolo nehtů, na které
mohou vznikat nejrůznější ranky či záděry.
Jak můžeme podpořit stav nehtů po zimě?
Jedním ze základních předpokladů je nevystavovat ruce a tím pádem
i nehty teplotním skokům. Je proto vhodné mít alespoň z počátku jara
ruce co nejvíce v teple, aby po příchodu do vnitřních vyhřátých prostor
netrpěly. Dále je vhodné ruce zbytečně často a dlouze nemýt a nemáčet,
i to jejich stav zhoršuje. A pochopitelně jim nepomáhá ani lakování nebo
nošení umělých nehtů. Přes ně totiž do nehtu nemůže pronikat sluneční
záření vytvářející prospěšný vitamín D, který především s počátkem jara
potřebujeme. Nehledě na to, že pod umělými nehty nemohou ty naše
dýchat, což jejich stavu také nepřidá. A pozor bychom si měli dát i na
pilování nehtů. Vyhnout se je třeba často agresivnímu a rychlému pilování
hrubými smirkovými pilníky, které nehty narušují a vytváří na nich neviditelné trhlinky. Takový nehet pak má tendenci se snadněji třepit a lámat.
Jako doslova problém hodnotím ošetření nejrůznějšími druhy pilníků za
účelem zajištění lesku nehtů bez lakování. Nehet je tak narušen a navíc
se výrazně ztenčí přirozená síla nehtu, kdy jeho následné lámání a praskání
je jen otázka času.
Je vhodné se startem jara odložit i umělé nehty?
Z hlediska stavu našich nehtů nejsou ty umělé příliš vhodné. Naše nehty totiž dostávají zabrat už při jejich aplikaci, zejména výrazným a často
agresivním pilováním za účelem zdrsnění povrchu a lepší přilnavosti
umělého nehtu. Následuje zapékání v UV lampách, které celkovému
stavu také neprospěje. A to se znovu a znovu děje při doplňování nehtů.
Obecně se tedy doporučuje nosit umělé nehty maximálně třičtvrtě roku až
rok a poté alespoň tři měsíce nechat přirozeně nehty regenerovat. Odložení umělých nehtů je proto vhodné asi kdykoli, ale za sebe bych jej doporučil

radíme…
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spíše právě na zimu. Řada žen tak
často zjišťuje, že se stačí nehtům
jen správně věnovat a je po problémech. Na druhou stranu faktem
je, že většina žen bývá často přímo
šokovaná stavem svých původních
nehtů po odložení těch umělých,
a tak si je ihned znovu aplikují. Mají
totiž často mylný pocit, že díky nim
předejdou lámání nehtů a ochrání je, ale opak je pravdou. Umělé
nehty sice na pohled působí téměř
dokonalým dojmem, ale nehet pod
nimi trpí daleko více.
Existuje nějaký zaručený
postup, jak nehty regenerovat?
Zregenerovat se může každý nehet,
jen u každého člověka to chce trochu jiný čas. V první řadě je vhodné
přestat nehty úplně lakovat a odlakovávat a nanášet na ně chemické
přípravky. Důkladně bychom měli
ale vybírat i kosmetiku, ideální je
ta, která je určena přímo na nehty.
Vhodná je ale i péče rostlinnými oleji, popřípadě přípravky s obsahem
mateří kašičky a vsadit můžeme
i na speciální masky a balzámy

na nehty. Doporučil bych i pravidelné používání hydratačních krémů
na ruce, zejména těch, které příznivě ovlivňují i stav nehtů a kůžičky okolo nich. Nehty bychom také
neměli nechávat dorůst do přílišné
délky, ale pravidelně zastříhávat, tak
totiž sílí. Vhodné je tedy především
stříhání. Pokud se rozhodneme
pro jejich pilování, je ideální zvolit
skleněný pilník, který je jemnější.
A samozřejmě je nezbytné o nehty pečovat šetrně, tedy při pilování na pilník netlačit a dělat domácí
manikúru výhradně na suché nehty, nikoli poté, co opustíme vanu
nebo sprchu. Zároveň je vhodné se
vybavit i kartáčem na nehty, který
nás jemně zbaví nečistot pod nimi.
Rozhodně není správné zbavovat
se těchto nečistot hrotem pilníku
nebo nůžek na nehty.
Máte nějaký zaručený tip,
jak nehty zpevnit?
Zpevnění nehtů a jejich zajištění
proti lámaní by mělo být kombinací
více faktorů. Využít můžeme zpevňující séra nebo balzámy a pravi-

delně je aplikovat. Nehty můžeme
podpořit a zpevnit ale i vhodně
zvolenou stravou. Ideální je konzumace celozrnných potravin, květáku, ořechů nebo vajec, tedy všeho,
co obsahuje potřebný vitamín B.
Pomůže jim ale i konzumace chia
nebo lněných semínek obsahující
omega-3 a 6 mastné kyseliny nebo
také vápník, hořčík, zinek, křemík
a železo. Ty můžeme načerpat
buď z doplňků stravy nebo třeba
z máku, dýňových semínek či mandlí. Pomůže jim i dodržování správného denního pitného režimu.

Péče
o nehty

SÍLA
PŘÍRODY
PRO DOKONALOU PLEŤ
Právě startující jaro a příval hezkého počasí nás doslova láká do přírody, abychom z ní načerpali sílu,
vitalitu a kus pozitivní energie. I to je důvod, proč se pozitivní účinky nejrůznějších květin, rostlin
a dalších plodin snažíme využívat i v přípravcích pro naši krásu a zdraví, ať už to jsou doplňky stravy,
čaje, různé masti a balzámy nebo třeba pleťové krémy a séra. Věděli jste ale, jaké přírodní látky by
měla obsahovat kosmetika, aby nám byla skutečně přínosem? A jak je to s přírodními BIO kosmetickými
přípravky, jsou skutečně spásou nebo existuje hranice od které bychom se už měli mít na pozoru?
Pojďme se do rostlinné říše podívat trochu blíže a zjistit, co je v přírodní kosmetice skutečně žádoucí.
Zejména v posledních letech žijeme v duchu návratu k přírodě, využívání přírodních složek a řešení zdravotních problémů nejprve přírodní
cestou. To vše je v pořádku, i zde to však chce rozumnou a únosnou míru.
A tak stejně jako zlomenou nohu nevyléčíme odvarem z měsíčku lékařského,
neměli bychom to přehánět ani s ryze přírodní a BIO kosmetikou.
Správně zvolené kombinace přírodních surovin v podobě výtažků
z bylin a rostlin, speciální rostlinné oleje, šťávy z květu nebo listů i třeba gely
z dužnin jsou samozřejmě ceněnými látkami, které dovedou pomoci, jak
našemu zdraví, tak především naší pleti. Má to však jednu podmínku.
Musíme vědět jak na to, jaké koncentrace účinných látek zvolit a s čím je
kombinovat. Přesněji řečeno, vědět by to měli výrobci kosmetiky.

VÝBĚR PŘÍRODNÍ KOSMETIKY
Pokud je nám tedy krása a zdraví naší pleti milé, měli bychom rovnou
zapomenout na pokusy vyrábět si BIO nebo přírodní kosmetiku sami doma,
jen dle babských rad nebo návodů na internetu. V tomto případě bychom
si totiž mohli i poškodit pleť. S kosmetikou, která má naší pleti skutečně
poskytnout to nejlepší z přírody a zlepšit stav pokožky, vyživit ji a dopřát
omlazení, bychom se skutečně měli svěřit do rukou osvědčených výrobců.
I zde však pozor. Rozhodně se nevyplatí kupovat tyto přípravky na internetu z nejrůznějších amatérsky vypadajících e-shopů. Přírodní a BIO kosmetika by se správně měla vyrábět v menších dávkách, jednak proto, aby nad
ní měl výrobce dokonalou kontrolu a mohl 100 % deklarovat její kvalitu
v každém vyrobeném kuse, ale také proto, že zejména BIO kosmetika mívá
kratší exspirační dobu a při tisícových výrobách zbytečně riskujeme, že se
k nám dostane kousek, který ležel delší dobu na skladě.

POZOR NA PŮVOD PŘÍRODNÍCH SUROVIN
Zajímat bychom se ale také měli o skutečný původ surovin. Ne vše, co se
prezentuje jako BIO je skutečně BIO a suroviny opravdu pochází z ekologického kontrolovaného zemědělství. Přípravky by měly disponovat
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speciálními certiﬁkáty surovin, prokazující BIO kvalitu - jako jsou BIO
a ECOCERT.
I u dalších přírodních složek by nás
ale měl zajímat jejich původ. Kvalitní výrobce přírodní kosmetiky
dovede deklarovat původ všech
užitých surovin, a ne je jen uvést
ve složení přípravků. V takovémto případě často riskujeme, že za
přírodní kosmetiku se mohou některé produkty buď jen vydávat nebo
v nich jsou přírodní složky zastoupeny v minimální koncentraci.
Opatrní bychom ale měli být i v případě přírodních látek, které jsou ve
vysoké míře alergenní nebo je jejich
původ natolik neidentiﬁkovatelný,
že s nimi zbytečně jen riskujeme.
Mezi ně patří například přírodní
éterické oleje.
Víte ale, jaké přírodní složky jsou
naopak pro pleť užitečné a můžeme si jejich pozitivním vlivem na
naši pokožku být téměř jistí? Zde je
drobný přehled…
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δ-Viniferin
Neboli výtažek ze šťávy hroznů vinné révy. Jedná se
o účinnou látku, která je testována a patentována francouzskými laboratořemi. Dovede nám zajistit
buněčnou ochranu, prevenci stárnutí, stimulovat tvorbu kolagenu, detoxikovat pleť, zbavovat ji volných
radikálů i vyhlazovat jemné i hlubší vrásky.

TIPY

pro Vás...

Seznamte se s kosmetickými přípravky,
které jsou založeny na skutečných účincích
a síle přírody a obsahují ryze přírodní složky,
třeba i v BIO kvalitě.

Mandlový olej
Má rovněž pozitivní vliv na pokožku. Obsahuje vitaminy A a E, napomáhá řešit stavy sluncem spálené pokožky, zpomaluje procesy stárnutí pleti a vhodný je i pro
péči o suchou kůži. Navíc má na pleť antibakteriální
účinek a vhodný je tak i pro aknózní a problematickou
pokožku. Bohatý je také na antioxidanty a pleť chrání.

Aloe vera
Jedna z nejdůležitějších přírodních surovin s pozitivním
vlivem na pleť. V kosmetických přípravcích je nejčastěji
ve formě šťávy nebo gelu. Pleť zvláčňuje a hydratuje,
dodává jí svěžest a energii, ale také dovede pomoci od
kožních ranek, zánětů, akné nebo spálené kůže.

Arganový olej
Pleti dodává jemnost a vláčnost, zanechává ji hebkou a hladkou, ale hlavně ji nemastí. Pokožce dovede
pomoci od podráždění a zklidňuje ji. Ceněný je i pro
jeho anti-age efekt, zpomaluje procesy stárnutí pleti
a chrání před vnějšími vlivy prostředí.

Zimolez japonský
U nás relativně málo známá rostlina, v čínské medicíně
však ceněná po staletí. Na náš organismus má všestranně pozitivní vliv. Z hlediska péče o pleť nám pomáhá se
zklidněním a uvolněním pleti, má výrazné detoxikační
účinky a působí protizánětlivě a antibakteriálně. Dovede také pomoci i aknózní a mastné pokožce.

Slunečnicový olej
Známý spíše v gastronomii, ale i pro pleť má velký
význam. Disponuje silnými zvláčňujícími účinky, obsahuje vysoké množství vitaminu E, díky kterému pokožku
regeneruje, prokrvuje a napomáhá i s jejím hojením.
Pleť je díky němu pružná a prozářená.

Arnika horská
Ceněná rostlinka, jak ve farmacii, tak v kosmetice.
Častou součástí pečujících přípravků je pro své regenerační a protizánětlivé účinky. Pleti pomáhá od ekzémů,
zánětů a oparů. Zlepšuje i stav pokožky při akné a přispívá k jeho redukci.

Pleťová výživa silou přírody
Nature BIOactive výživný krém
Jemný krém plný BIO přírodních surovin a ryze
přírodních látek pro výživu a anti-age efekt. Obsahuje
BIO jojobový, arganový, slunečnicový a olivový olej,
BIOsacharid, BIO bambucké máslo nebo aloe vera,
které pleti zajistí výživu, ochranu i mladistvý dokonalý
vzhled.
460 Kč / 18.80 EUR / 30 ml www.forlifemadaga.com

Vínem k mladistvé pleti
Grapevine Line Therapy Mask
Krémová maska přírodního složení pro omlazení
a sametový vzhled pleti. Obsahuje výtažek ze šťávy hroznů, BIO olej z hroznových jader, mandlový
olej, bambucké máslo nebo BIOsacharid, které pleť
regenerují, stimulují tvorbu kolagenu, redukují vrásky
a pokožku chrání a detoxikují.
211 Kč / 8.80 EUR / 18 ml www.forlifemadaga.com

Zklidnění pleti BIO cestou
Nature BIOactive pleťová voda
Šetrná pleťová voda založená na BIO surovinách pro
zklidnění a dočištění pletí. Obsahuje BIO vodu z růže
damašské, BIO šťávu z aloe vera, BIOsacharid a hydratační složky, které pleť po odlíčení jemně dočistí, zbaví
ji zbytku nečistot a pleť zklidní.
360 Kč / 15 EUR / 150 ml
www.forlifemadaga.com

KOSMETICKÁ
VÝBAVA,
která vám nesmí chybět!
Tipy na nejbližší období...
Konečně jsme se dočkali, je tady vytoužené jaro! Probouzí se příroda, začíná na nás dýchat svěží
jarní vzduch a řada z nás má hned veselejší pohled na svět, který už byl třeba. Mnozí tak začínají řešit
detoxikaci organismu nebo hubnutí do plavek a mají důvod se opět na něco těšit. Při péči o své zdraví
a kondici bychom však neměli vynechávat ani pleť, na které mohou být následky zimy ještě patrné.
Správně zvolená pečující kosmetika totiž dovede s naší vizáží během krátké chvíle udělat doslova divy.
Připomeňte si proto kosmetické přípravky, které byste v této době neměly postrádat.

Sametová pleť přírodní cestou
Dopřejte své pleti nádech přírody a ošetřete ji Grapevine Line Therapy Concentratem od For Life & Madaga. Speciální jemný koncentrát
je založen na výtažku ze šťávy hroznů, BIO oleji z hroznových jader,
mandlovém oleji, BIOsacharidu, vitaminech A, E, F a minerálech. Pleti dodává
anti-age efekt, hydrataci a výživu, ale také stimuluje tvorbu kolagenu,
detoxikuje a chrání.
571 Kč / 23.20 EUR / 30 ml
www.forlifemadaga.com

Pro účinnou regeneraci vlasů
Zajistěte svým vlasům po zimě potřebné osvěžení a vybavte se
Vlasovou regenerační vodou od For Life & Madaga, která jim
dodá výživu i lesk. Přípravek obsahuje výtažky ze šalvěje lékařské,
podbělu a přesličky rolní, silici máty nebo panthenol, které stimulují vlasovou pokožku i vlasové cibulky. Pravidelná aplikace zabraňuje
nadměrnému padání vlasů, jejich lámání a vlasy také lépe drží tvar.
Ideální je aplikace po umytí vlasů, před jejich dosušením.
236 Kč / 9.80 EUR / 200 ml
www.forlifemadaga.com
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Zeleným čajem
k detoxikaci pleti
Nevynechte v rámci detoxikace organismu ani pleť, naopak
začněte od ní! Doplňte svoji kosmetickou výbavu o Antistres
Lifting krém od For Life & Madaga a můžete začít. Krém
obsahuje výtažek ze zeleného čaje, vitamin E nebo kyselinu
hyaluronovou, které na pleť působí antioxidačně, čistí ji, vyhlazují a hydratují. Krém je ideální pro denní i noční péči o pleť
s vyššími nároky.
464 Kč / 19 EUR / 50 ml
www.forlifemadaga.com

První pomoc pleti
Pokud i vaši pokožku trápí přechod ze zimy do jara, vsaďte na
speciální rehabilitační krém 2Derm REHA Special od FL & M.
Ten je pro zkoušenou pleť doslova první pomocí! Dovede ji
zklidnit, chránit, obnovovat přirozenou kožní bariéru, ale také
zabránit ztrátě hydratace a ceramidů a zamezit pronikání
škodlivin.
865 Kč / 35 EUR / 100 ml
www.forlifemadaga.com

Řekněte stop celulitidě
Pomocníkem v boji proti nežádoucí celulitidě se vám může stát
přípravek Anti Cellulite SPA od For Life & Madaga. Založen je
na selegovaných látkách z mořských řas, které omezují ukládání
tuků, zabraňují hromadění vody v buňkách a podporují mikrocirkulaci i uvolňování tuku. Má navíc jemnou krémovou konzistenci
a lehce se vstřebává i roztírá.
555 Kč / 22.70 EUR / 200 ml
www.forlifemadaga.com

kosmetická výbava
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kosmetická výbava
Jemné ruce i v náročném čase
Zbavte se nepříjemně suché a pnoucí kůže, vybavte se Krémem na ruce
od For Life & Madaga! Ten obsahuje výživné oleje a hydratační složky, které kůži
rukou ošetří, dodají zvláčnění a hydrataci a zároveň pokožku regenerují. Ideální
je aplikace vždy po umytí rukou nebo ve stavech suchosti a pnutí.
220 Kč / 9.20 EUR / 100 ml
www.forlifemadaga.com

Exkluzivní péče
o jemné oční okolí
Nezapomínejte na jemnou pokožku očního okolí, která je
až 10x jemnější než zbytek pleti. Svěřte ji do péče My Secret
Exclusive Eye Cream od For Life & Madaga a užívejte si
blahodárného složení. Krém obsahuje výtažek z hlubokomořských řas, kyselinu hyaluronovou II. generace, bisabolol, medilan
nebo bambucké máslo zajišťující intenzivní výživu a hydrataci,
vyhlazení pokožky i prevenci vzniku vrásek.
890 Kč / 36 EUR / 15 ml
www.forlifemadaga.com

Rychlá pomoc
Pokud vaše pleť volá doslova S.O.S. a pozorujete na ní rozvoj akné a kožních zánětů, zkuste ji pomoci S.O.S. gelem s čajovníkem od FL & M.
Ten obsahuje čajovníkový olej, regenerační bisabolol a bylinné extrakty,
které aknózní pleť okamžitě ošetří a působí na ni protizánětlivě a antisepticky.
Navíc napomáhá při oparech a při bodnutí hmyzem. Vhodná je aplikace gelu
1x – 3x denně na postižená místa.
234 Kč / 9.80 EUR / 18 ml
www.forlifemadaga.com
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Příště
se dočtete…
Odborník radí:
KOUPÁNÍ A PÉČE O KŮŽI

VLASY V LÉTĚ

K létu neodmyslitelně patří koupání a plavání – zkrátka pobyt ve vodě, ať už ve vodních nádržích, jezerech,
řekách, moři či například bazénech. Všude tam na naši
kůži působí právě voda. Víte, ale co se děje, když vodu
opustíme, jak se naše kůže chová na vzduchu a slunci
a jak je to s jejím ošetřením po oschnutí? A co takové
opalovací krémy? Vydrží na naší pokožce i po plavání?
Uvedeme na pravou míru všechny mýty a polopravdy
vztahující se právě k opalovacím krémům označeným
jako „water resistant“ a vysvětlíme také, jak správně
pečovat o kůži po koupání.
Dočtete se v následujícím vydání!

Vlasy! Pro ženy určitě jedna z nejzásadnějších součástí
jejich vizáže. Bohužel v porovnání s péči o pleť nebo
líčením patří mezi aspekty, na které se často zapomíná.
Ještě po zimě se snažíme vlasům věnovat a dopřát jim
regeneraci a zaslouženou péči, ale v létě, jako bychom
o nich ani nevěděli. Přitom právě v létě trpí zřejmě
nejvíce z celého roku. Náš odborník proto poradí, jak
se o vlasy v létě starat, na co nezapomínat a jak je
udržet v co nejlepší kondici. Připomene i péči o barvené vlasy, ale třeba i o vlasy s lupy, mastné nebo suché.
Čtěte v dalším vydání.

LETNÍ PÉČE O PLEŤ

KOSMETICKÁ VÝBAVA,
která vám nesmí chybět.

Víte, na co si dát pozor?
Léto je výjimečný čas i pro naši pleť. Na jednu stranu
řada kožních problémů ustupuje do klidové fáze, na
druhou stranu existuje řada oblastí, na které si z hlediska péče o pleť musíme dát pozor. Věděli jste například,
jak v létě řešit akné nebo za jakých podmínek vystavovat pokožku slunci po kožních zákrocích, úrazech
a odřeninách nebo depilaci?
A jak je to s depigmentačními kúrami a následným
sluněním? Objasníme největší rizika, která nás a naši
pokožku mohou v létě potkat.
Zjistíte už v dalším čísle!

Doba slunečného, teplého počasí je konečně před
námi. Ať už ji strávíme kdekoli, určitě budeme chtít
vypadat a cítit se dobře. Je proto na čase opět překontrolovat kosmetickou výbavu a případně jí doplnit
o přípravky, které by nám v tomto čase neměly chybět.
Zjistíte v dalším čísle!

Ve 32. vydání FOR LIFE STYLE vám představíme aktuality ze společnosti For Life & Madaga, výrobce české
profesionální kosmetiky na francouzských základech. Přiblížíme i plány na nejbližší období.

ENERGIE PRO VAŠI PLEŤ
Optimální směs účinných látek
pro posílení pleti v domácí péči.

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.

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.
www.forlifemadaga.com
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Účinná ochrana
proti negativním vlivům
modrého světla.

• pro všechny typy pleti
• vhodné pro ženy i muže

NOVINKA
ON-LINE
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
pro kosmetičky i konečné klienty.
Více informací na
www.forlifemadaga.com

www.forlifestyle.cz
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