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DO BOJE
PROTI PIGMENTOVÝM
SKVRNÁM?
IDEÁLNÍ ČAS ZAČÍT PRÁVĚ TEĎ!
Každý, kdo někdy bojoval s výraznými pigmentovými skvrnami nebo nerovnoměrnou pigmentací
pokožky ví, jak mohou potrápit. Na první pohled totiž opravdu mohou působit neesteticky a mnohdy
i ubírají na sebevědomí. Naštěstí dnes lze tyto problémy řešit, a to i přímo z pohodlí domova za pomoci
speciálních kosmetických kúr. Je ale potřeba začít ve správný čas, tedy v období podzimu a zimy, kdy
pokožka není vystavena vysoké míře slunečních paprsků.

Proč vzniká nadměrná pigmentace
pokožky?
Pigmentaci pokožky způsobuje tvorba melaninu v kůži. Právě melanin
je přirozený pigment obsažený v našem organismu, který dodává barvu
našim vlasům, pokožce a očím.

Zesvětlení pokožky a potlačení
tmavšího nebo žlutého tónu pleti,
tak v posledních letech dosahujeme
spíše za pomoci speciálních kosmetických kúr v podobě krémů a sér,
které je třeba pravidelně aplikovat
v místech se zvýšenou pigmentací.

Nadměrnou tvorbu melaninu mohou spustit sluneční paprsky, proto je
zvýšená pigmentace nejčastěji viditelná právě na jaře a v létě, kdy se stává
ještě výraznější. Pigmentaci mohou ale způsobit i kožní poranění, záněty
kůže, hormony nebo například věk.

Jak pigmentaci řešit?
Téměř všichni, kteří pigmentací trpí, mají potřebu ji řešit. Jak již bylo
uvedeno, pro tyto osoby je náročné období jara a léta, naopak podzim
a zima jsou spíše tím klidovým. Proč? Výrazné pigmentové skvrny trochu
blednou a na pokožce jsou méně viditelné. A právě v tomto čase je vhodné se na pigmentaci pokožky zaměřit a dodat ji co nejvíce přirozený stav.
Řešení mohou představovat různé kosmeticko-estetické zákroky,
od kterých se ale v poslední době spíše ustupuje. Důvodem je fakt,
že jde o zákrok, který pro pokožku představuje jisté narušení s delší dobou
rekonvalescence. Velmi důležitá je také disciplína klienta a dodržení všech
po-zákrokových pokynů.
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Boj s nerovnoměrně pigmentovanou pokožkou a pigmentovými skvrnami je třeba začít řešit
co nejdříve a počítat s tím, že
půjde o běh na dlouhou trať,
ale zároveň o problém, který
není neřešitelný.
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Kosmetika pro depigmentaci pleti
Tyto kosmetické přípravky často fungují přímo v určité kožní vrstvě,
kde potlačují samotnou produkci melaninu. Neřeší tak jen samotný
problém, který je na pokožce viditelný, kdy partie, které jsou nadměrně pigmentované zesvětlují, ale působí přímo od jeho základu, a hlavně
v místě jeho vzniku. Právě tato forma je z dlouhodobého hlediska
jedinou možnou šancí na úspěch.
Pokud tak budeme hledat kosmetiku, která nám s hyperpigmentací
a nerovnoměrnou pigmentací pokožky pomůže, měli bychom se primárně
zaměřit na její složení. Věřit bychom neměli pouze lákavé reklamě nebo
popisu slibujícím ty nejlepší výsledky, ale i účinným látkám. V boji s pigmentací pokožky pomáhají například látky jako je Tego cosmo, což je
derivát čisté aminokyseliny, která se přirozeně vyskytuje v našem těle.
Dovede zesvětlovat pokožku a snižovat žlutý tón pleti, ale hlavně aktuální
výzkumy ukázaly, že je daleko účinnější než jiné látky používané k zesvětlení pleti. Navíc je pro naši kůži skutečně bezpečný a funguje na principu
zpomalení přenosu melaninu v pigmentových buňkách, a tedy i hnědnutí
kůže.
V přípravcích, které slibují depigmentaci pokožky by měl být obsažen
i derivát vitamínu C, který má jednak detoxikační účinky, ale rovněž zvládne zesvětlovat pokožku, a navíc stimuluje i tvorbu kolagenu. Vhodné jsou
i látky jako je Niacin nebo výtažek z Aloe vera, které snižují pigmentaci
a sjednocují tón pleti.

Aplikace těchto přípravků je vhodná během chladných měsíců
vždy 2x denně, v kombinaci krém
a sérum. A to právě díky tomu,
že patří do ucelené řady a dovedou svůj účinek vzájemně podpořit
a zvýšit. Po dobu kúry však není
vhodné aplikovat jinou kosmetickou značku, a hlavně ne jiné
přípravky zaměřené na stejný problém. Bezpodmínečně nutné je
také vyloučení kontaktu se slunečními paprsky.

I nerovnoměrnou pigmentaci
pokožky lze řešit pohodlně
a neinvazivní cestou. Jen je
třeba vědět jak, a hlavně vsadit na ty správné přípravky.
Například takové, jakými jsou
krém a sérum z řady White Concept vhodně nazvané
Anti-pigment.

KOUZLO
ZVANÉ
PEPTIDY…
Kosmetologie jde stále vpřed. Nové aktivní látky, lepší působení na pleť, vyšší míra omlazení…
S tím vším by nám měla pomáhat celá řada účinných látek, a hlavně správně „namixovaný“ kosmetický přípravek. Existuje však účinná látka, která v poslední době tak trochu ční nad všemi ostatními.
Řeč je o peptidech, látce, která nám na rozdíl od kyseliny hyaluronové, koloidního stříbra či rostlinných
kmenových buněk moc neřekne. Vyplatí se ale na ni skutečně zaměřit, protože v kosmetologii je téměř
„zázrakem“. Můžeme ji totiž nazvat „tekutým botoxem“ s tím rozdílem, že je k naší pokožce dostatečně šetrná, nijak ji nezatěžuje a stará se o ni bezpečnou a jemnou cestou.

Kde se vzaly peptidy?
Pokud při vyřčení slova peptid nebo peptidy máte
pocit, že jste se ocitli na hodině chemie, nejste daleko od pravdy. Peptidy a jejich původ skutečně patří
do sféry biochemie. Konkrétně se jedná o chemickou sloučeninu organického původu, která vzniká
sloučením několika aminokyselin peptidovou vazbou.
Tolik teorie.
Peptidů je celá řada a každý má jiný účinek. Mezi nejzásadnější peptidy, které mají především pozitivní účinek
na pleť patří Acetyl Hexapeptide – 8 a Pentapeptide
- 18. Jedná se o sloučeniny v podobě krátkých řetězců
aminokyselin, které mohou účinně působit přímo na
povrchu naší pleti.
A pokud je navíc výrobce kosmetiky dovede správně
zapracovat do pleťového krému nebo séra, mohou se
v kombinaci s dalšími vhodnými účinnými látkami stát
tím nejlepším, co aktuálně můžeme pleti dodat.

Peptidy v kosmetice
Peptidy se na pokožku aplikují zevně, nejlépe lokálně. Na jejím povrchu se pak okamžitě dají do práce
a díky svému unikátnímu složení dovedou napomáhat
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s vyhlazením vrásek, redukují jejich hloubku a komplexně zlepšují i vzhled výrazových linií obličeje.
Peptidy jsou tak jedna z nejefektivnějších účinných
anti-age látek, které si můžeme dopřát. A co v nich
je tak účinné? Jejich hlavní význam tkví v tom, že dovedou stimulovat a znovu navodit syntézu kolagenu,
díky čemuž mají omlazující účinky a současně zvládnou
i zpomalit přirozené stárnutí pleti. Skutečně téměř jako
elixír mládí.
Nadneseně je tak můžeme nazvat „tekutým botoxem“. Lokální aplikace pleťového krému obsahující peptidy se dá totiž opravdu přirovnat k aplikaci
botulotoxinových injekcí. Ty však na rozdíl od peptidů
nelze aplikovat neinvazivně. Mimo to, peptidy nevratně nemění mimiku obličeje, jak je tomu právě u botoxu
a ani pro náš organismus nejsou nijak škodlivé, natož
agresivní. Při používání přípravků obsahujících peptidy se tak nemusíme strachovat o to, že nám po čase
zcela zmizí mimika nebo že paralyzujeme svaly obličeje.
Peptidy totiž pleti dodají pouze příjemný relaxační
účinek a uvolnění. Vše s ohledem na dostatečnou
jemnost a šetrnost k pokožce i jejím vnitřním
procesům.
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Jak peptidy pomáhají…
Peptidy jsou skutečně malým zázrakem. Abychom je
plně pochopili a dovedli si alespoň okrajově představit jak fungují, je třeba v jejich poznávání proniknout
hlouběji. Pojďme proto na malou exkurzi…
Peptidy, jak již víme, jsou sloučeniny organického původu, které na naši pleť mohou působit
lokálně ve své tekuté podobě a starat se tak o její
omlazení. Důvodem, proč jsou takto účinné je
fakt, že působí přímo v místech, kde je jich třeba.
Peptidy jsou navíc přirozenou součástí našeho
organismu. Pokud je tedy našemu tělu dodáme ještě
prostřednictvím pečujících přípravků (např. My Secret
Botoplatinum), pomyslně se připojí na cílové buňky
a zahájí speciální metabolický proces - v tomto případě tvorbu kolagenu, posílení kolagenových a elastinových vláken a nastartování jejich činnosti. A o tom,
že je tento proces skutečně účinný se můžeme
přesvědčit i pouhým okem. Aktuálně bylo prokázáno,
že redukce vrásek nastává již po týdnu při pravidelném používání kvalitních přípravků obsahujících právě
peptidy.

Kdy sáhnout po peptidech?
Stejně jako se řada z nás domnívá, že pleťová séra jsou
určena až pro zralou pleť a na pleť s prvními vráskami
postačí jen krém, panuje podobný náhled i na peptidy. Obecně je totiž zažitý mýtus, že peptidy je vhodné aplikovat nejdříve od 50 roku věku dále. To je však
zásadní omyl. Přípravek s peptidy je vhodný už pro pleť
bojující s prvními vráskami, například po 25 roku věku.
Právě v tomto čase se totiž začínají nejen projevovat
známky prvního stárnutí pleti, ale začíná výrazněji
ubývat kolagenu i přirozené pružnosti pleti. Proto je
třeba si trochu pomoci.
Přípravky s peptidy by také neměly chybět ženám
v menopauze, kdy přichází další fáze výrazného ubývání kolagenu a ztrátě pružnosti. Navíc, v určitá období
roku je vhodné vsadit na peptidy i v případech, že používáme jiné pečující krémy s jinými účinnými látkami.
Je to především v čase po létě, kdy naše pleť byla
vystavena silnému UV záření a dlouhé době trávené
na slunci, které ji jak známo i přes všechny opalovací a ochranné krémy zatěžuje, vysušuje a napomáhá
rychlejšímu stárnutí kožních buněk. To samé platí i pro
případ, že holdujeme návštěvám solárií. Stejně tak by
kosmetické přípravky s peptidy neměly chybět ani těm,
kteří kouří nebo se pohybují v zakouřeném prostředí
nebo v prostředí s vysokou mírou smogu.

TIPY

pro vás...

Poznejte kosmetické přípravky,
které obsahují právě blahodárné peptidy.
Takové, které pleti zajistí krásu,
mladistvý vzhled i dokonalou kondici.

Exkluzivní péče
za pomoci superaktivních látek
My Secret Botoplatinum Elixir
Exkluzivní pleťový elixír s koloidní platinou, peptidy, výtažkem z hlubokomořské řasy nebo kyselinou
hyaluronovou II. generace dodá pleti potřebnou
výživu, zajistí redukci vrásek a celkově přispěje k omlazení
pleti. Jemný sametový vzhled je při dlouhodobém
používání samozřejmostí.
1 500 Kč / 60.40 EUR / 15 ml
www.forlifemadaga.com

Dokonalá pleť díky výjimečným
složkám
My Secret Botoplatinum set
Jedinečný pečující set s obsahem koloidní platiny,
peptidů a řadou dalších exkluzivních látek je jako
stvořený pro péči o tu nejnáročnější pleť. Celkově ji
omlazuje, hýčká a bojuje proti vzniku vrásek a stárnutí
pleti. Po aplikaci přípravků je pokožka vypnutá a zjemněná.
Set obsahuje krém (50 ml) a elixir (15 ml).
3 200 Kč / 128.40 EUR
www.forlifemadaga.com

SAUNOVÁNÍ
A VLIV NA PLEŤ
N

ejrůznější wellness procedury se stávají stále
oblíbenějšími. Mezi jednu z nich bezpochyby
patří sauna a saunování. Procedura, kterou
netřeba představovat a kterou nám dnes nabízí jak
speciální zařízení, tak lepší ﬁtness centra, ale i například celá řada hotelů. Dokonce si je v poslední době
pořizujeme i do našich domovů, a to včetně bytů.
Saunování má totiž pozitivní vliv nejen na naše zdraví,
kondici a celkovou imunitu, ale i na naši pleť.

O sauně se obecně ví, že je vhodná pro zakončení
dne, kdy se před spánkem příjemně harmonizujeme,
uvolníme a zrelaxujeme. Je však třeba dodržovat určitá
pravidla.
Jedná se zejména o délku a frekvenci saunování
a střídání doby pobytu ve vyhřáté sauně s dobou mimo
ni a zchlazením. Jen tak totiž našemu tělu skutečně
prospějeme, a naopak ho nebudeme ještě více zatěžovat a vyčerpávat.
V čem nám tedy tato procedura pomáhá a díky čemu
má pozitivní vliv i na pleť?
Dozvíte se právě teď…

V ČEM JE SAUNOVÁNÍ NEJVÍCE PŘÍNOSNÉ
PRO NÁŠ ORGANISMUS?
Saunování obecně podporuje naše zdraví a posiluje
imunitu. Pravidelné navštěvování sauny tak může sloužit i jako prevence našeho zdraví. Obecně se má za to,
že saunování je vhodné si dopřávat zhruba 1x týdně
a je vhodné pro osoby trpící na respirační onemocnění, problémy horních cest dýchacích nebo časté záněty
dutin. Napomáhá ale také celkové regeneraci,
detoxikaci, odbourávání stresu a harmonizuje tělo.
Opomenout nesmíme ani příznivý vliv na pohybový aparát, zejména díky prohřátí kloubů nebo ztuhlých svalů. A samozřejmě má výrazný vliv na stav naší
pleti. Té napomáhá s detoxikací, zbavuje ji škodlivin
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a celkově ji pročišťuje. Dokonce může bojovat i proti
rozšířeným pórům, akné a v neposlední řadě podporuje
mikrocirkulaci, která je pro její zdravý stav také zásadní.

JAK KONKRÉTNĚ SAUNOVÁNÍ PLETI POMÁHÁ
A ČÍM?
Sauna je pro pleť přínosná zejména z hlediska vysokých
teplot, které dovedou další procesy účinně nastartovat.
Během saunování jsme vystaveni teplotám, při nichž se
naše cévy a póry rozšiřují. Vlivem následného opuštění sauny a přechodu do chladnějšího prostředí se póry
opět pozvolna smršťují. Pokožka se tak zbavuje odumřelých kožních buněk, ale také nečistot, přebytečného
kožního mazu, bakterií i dalších toxických látek, které
v ní ulpěly. Pravidelné navštěvování sauny tak dovede
nastartovat proces zpomalení stárnutí pleti a podpořit komplexní pleťovou imunitu. Takže pokud budeme
dodržovat správné zásady pobytu v sauně, bude nám
a naší pleti tato procedura jen a jen k užitku.

JAK SE SPRÁVNĚ PŘI POBYTU V SAUNĚ
CHOVAT?
I saunování má své zásady, které bychom měli znát
a dbát na ně. Rozhodně to není jen o tom, že přijdeme
do sauny a zůstaneme v ní hodinu nebo po co nejdelší dobu, kterou vydržíme. Vše vychází z typu sauny
a našeho celkového stavu. Každopádně pokud
se začneme cítit nekomfortně nebo se nám začne
dělat špatně, měli bychom saunu ihned opustit. Zásadní je také dbát na zchlazení svého těla, tedy ideálně
si dát studenou sprchu nebo se případně přesunout
do bazénu. Tyto teplotní skoky jsou v rámci saunování zásadní, protože výrazně posilují naši imunitu.
Myslet ale musíme na fakt, že ochlazení těla by mělo být
pozvolné. Pokud si nejsme čímkoli jisti, je vhodné
požádat obsluhu sauny o radu.

JE VHODNÉ NA SEBE PŘED NÁVŠTĚVOU SAUNY APLIKOVAT
NĚJAKÝ KOSMETICKÝ PŘÍPRAVEK?
Pro návštěvu sauny není třeba pleť nijak speciálně ošetřovat. Naopak
je vhodné se odlíčit, celé tělo omýt mýdlem a důkladně se osprchovat.
Díky rozšiřování pórů se má totiž pleť a pokožka čistit, takže by ji neměly
zbytečně zatěžovat další přípravky.

POZITIVNÍ VLIV NA NÁŠ ORGANISMUS A PLEŤ MAJÍ JEN
KLASICKÉ KOMERČNÍ SAUNY NEBO NÁM POSLOUŽÍ I INFRASAUNY, KTERÉ SI MŮŽEME POŘÍDIT DOMŮ?
Příznivý vliv mají i sauny pro domácí použití. Navíc v nich dosáhneme nižších teplot, a to zhruba v rozmezí 45 – 60 stupňů Celsia, čímž
jsou vhodné i pro osoby, kterým vysoké teploty a vedra nedělají
příliš dobře. Vhodné je dodržet stejný postup jako při využití sauny
ve wellness zařízeních a střídat ji se zchlazením a odpočinkem. Infrasauny
jsou dokonce i dobrým řešením, když nemůžeme veřejné sauny navštěvovat a pomohou nám tak podporovat imunitu z pohodlí domova.

A VLIV NA PLEŤ

JE SAUNA VHODNÁ OPRAVDU PRO VŠECHNY?
Sauna je primárně určena zdravým lidem nebo lidem, kteří se cítí zdraví.
Nedoporučuje se osobám s vysokým krevním tlakem, kardiakům, epileptikům nebo onkologickým pacientům. A navštěvovat by ji neměli ani lidé
trpící jakýmkoli zánětlivým onemocněním nebo se zánětem v těle. Dobře
nemusí sauna udělat ani osobám s nízkým tlakem nebo lidem, kteří špatně
snáší vedra a vysoké teploty.

SAUNOVÁNÍ
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Miniseriál:

VÝVOJ
A INOVACE
FOR LIFE & MADAGA
Zeptali jsme se pana
Romana Dvořáka,
ředitele společnosti
For Life spol. s r. o.
Pane Dvořáku, v kosmetickém
odvětví působíte již mnoho let,
jak byste stručně deﬁnoval
FOR LIFE & MADAGA?
FOR LIFE spol. s r. o. se zabývá
vývojem a výrobou kosmetických
přípravků FOR LIFE & MADAGA
a 2DERM již více jak čtvrt století.
Již od počátku se vydal cestou
neustálého vyhledávání a aplikace
pokrokových inovací.
Za tuto dlouhou dobu se značně změnily nejen technologické
podmínky, ale rozšířila se i škála
surovin, od těch základních (např.
olejů, emulgátorů) až po nepřeberné množství účinných látek.
Rovněž máme i velké množství
informací, které dříve byly obtížně
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dostupné. Jsem přesvědčen, že velké věci se skládají z tisíců mikročástic,
které je třeba správně poskládat do sebe tak, aby každá miniatura plnila
svoji funkci ve velkém celku. A to lze zajistit jen dlouhodobou, cílenou
koncepční prací.
Díky všem těmto faktorům snad můžeme říci, že naše produkty patří
k těm nejlepším na světě. Abychom toho dosáhli, neustále studujeme,
inovujeme a zkoušíme nové postupy.
Mohlo by se zdát, že cesta kosmetického produktu od prvotní myšlenky
vývoje až po ﬁnální výrobek je zdlouhavá, avšak dostatek času na všechny
fáze vývoje je velmi důležitý. Výsledkem našeho zápalu do inovací jsou
nejen technologické patenty, ale hlavně stále se zvyšující kvalita výrobků.
Naše motto: „Nabízíme nadstandardní kvalitu za standardní cenu“.

Pane Dvořáku, na jaké inovace se zaměřujete v posledních letech?
Vedle vývoje nových produktů, které plánujeme zařadit v letech 2022
a 2023, jsme upnuli pozornost na výrobu vlastních vysoce účinných
extraktů. Některé extrakty (maceráty) již dlouhodobě vyrábíme a část
extraktů jsme nakupovali od externích dodavatelů. Nicméně nevýhodou nakupovaných extraktů je buď velké odběrové množství, které
nespotřebujeme nebo fakt, že obsahují konzervační složku či rozpouštědlo
(např. glycerin, propylenglykol apod.), jenž se nemusí koncepčně slučovat s konzervační složkou našich ﬁnálních produktů. Abychom tak dosáhli
požadované kvality, a mohli vyrábět i malé množství čerstvých
extraktů pro jednotlivé várky naší výroby, bylo třeba vymyslet optimální
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způsob extrakce. Inspirovali jsme
se v moderní čínské medicíně, kde
se extrakty bylin či hub provádí
ultrazvukem - soniﬁkací. V Evropě se tato metoda využívá velmi
zřídka a nebylo jednoduché získat
dostatek relevantních informací
a také nebylo možné nic předem
vyzkoušet.
Po zakoupení extraktoru následovala řada dlouhých pokusů a zkoušek, jejichž výsledky nás doslova
nadchly. Dnes, v druhé polovině
roku 2021, v našich laboratořích
úspěšně vyrábíme vlastní čerstvé bylinné extrakty v mnohem
vyšší kvalitě než doposud a touto
inovací jsme opět zvýšili kvalitu
našich produktů.
Pane Dvořáku, můžete nám
ještě pro doplnění popsat
proces a výhody ultrazvukové
extrakce?
Ultrazvuková extrakce je velmi
šetrná metoda pro uvolňování
bioaktivních látek z rostlinného materiálu. Vysoce výkonný ultrazvuk

vyvíjí intenzivní, nízkofrekvenční
zvukové vlny s frekvencí cca 20-60
kHz. Tyto vlny narušují buněčnou
membránu rostlinného materiálu, což způsobí zvýšenou výměnu
látek mezi buněčným obsahem
a rozpouštědlem (olej, voda apod.).
Výsledkem je mechanické narušení
buněk a uvolnění intracelulárních
látek (např. fytolátek) v krátkém
čase a za velmi nízké teploty cca do
40°C. Díky tomu je extrakce velmi
šetrná a ve výsledném extraktu jsou
zachovány všechny prospěšné látky
v mnohem vyšší koncentraci.
Děkujeme za rozhovor a těšíme se
na další témata.

KOSMETICKÁ
VÝBAVA,
která vám nesmí chybět!
Tipy na nejbližší období...
Teplotně příjemné měsíce máme již za sebou, a tak opět pomalu vstupujeme do studeného období,
na které je třeba náležitě připravit i naši pleť. Po relativně klidové fázi se totiž u řady z nás mohou
projevit stavy zhoršující se kvality kůže, suchosti, přecitlivělosti nebo jejího narušení. Je proto na místě
vyrazit do protiútoku s odpovídající kosmetickou výbavou. Jednoduše řečeno, tak aby naše pleť a kůže
byla už na první pohled zdravá, krásná a svěží.
Seznamte se proto s kosmetickými přípravky, které by vám v tomto čase neměly chybět.

Pleť jako v bavlnce
Dopřejte své pleti během podzimu a zimy tu nejlepší péči tak, aby nestrádala
a byla doslova jako v bavlnce. Potěšte ji Hydrooptimal regeneračním krémem od For Life & Madaga. Ten obsahuje lecitin, rakytníkový
olej, betaglukan a hydroaktivní složky, které pleť zvláční, ochrání a vyživí.
Vhodný je navíc pro denní i noční aplikaci, a poskytuje tak pokožce celodenní
účinné řešení.
397 Kč / 16.30 EUR / 50 ml
www.forlifemadaga.com

Ochranný štít nejen před chladem
Nepodceňujte během mrazivých měsíců péči o ruce. Díky Krému
na ruce od For Life & Madaga, obsahujícím kombinaci výživných
a ochranných olejů se kůže rukou dokonale zjemní, zvláční a zregeneruje. Krém je vhodný pro každodenní aplikaci, díky které zamezí
nepříjemnému pnutí pokožky či vzniku záděru.
220 Kč / 9.20 EUR / 100 ml
www.forlifemadaga.com
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Pro šetrné ošetření
a revitalizaci pleti
V rámci celkové péče nesmíme zapomínat ani na revitalizaci pleti. S tím nám skvěle pomůže Aktivní peeling
od For Life & Madaga, obsahující kosmetické oleje, hydratační složky i drobná křemičitá peelingová tělíska. Po ošetření je
pokožka zjemněná a důkladně zbavena nejen nečistot, ale také
všech odumřelých kožních buněk. Ideální je aplikace 1x za 14
dní na zralou, normální, smíšenou a mastnou pleť.
190 Kč / 8 EUR / 18 ml
www.forlifemadaga.com

Dokonalá ochrana pleti
i v hektické době
I v čase, kdy nás čeká přemíra práce a dlouhé hodiny strávené
před monitory a notebooky, můžeme své pleti zajistit komfort,
a hlavně ochranu před nežádoucím modrým světlem.
Stačí ji pravidelně ošetřovat Blue Detox krémem
od FL & M. Přípravek obsahuje především výtažek z kapilárního pelyňku, bojující přímo proti negativním účinkům modrého
světla, díky kterému pleť rychleji stárne.
730 Kč / 29.60 EUR / 50 ml
www.forlifemadaga.com

Svěžest díky hroznovému vínu
Sv
Rozja
Rozjasněte
svoji pleť a dopřejte ji potřebnou ochranu, výživu
i ant
anti-age efekt za pomoci hroznového vína. Grapevine Line
Ther
Therapy Cream od For Life & Madaga obsahuje výtažek
hro
z hroznů
vinné révy δ-Viniferin, BIOsacharid, bambucké máslo,
BIO olej z hroznových jader a BIO mandlový olej, které zajistí
poko
pokožce komplexní péči od A do Z.
Navíc ochrání před vnějšími vlivy prostředí a navodí stimulaci
tvorb
tvorby kolagenu.
Hodí se pro všechny typy pleti, vyjma velmi mastné.
581 Kč / 23.60 EUR / 50 ml
www
www.forlifemadaga.com

kosmetická výbava
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kosmetická výbava
Pro dokonalý stav očního okolí
Nezapomínejme v rámci péče o pleť ani na jemné oční okolí, na kterém vznikají
častěji vrásky a které mnohdy nepříjemně pne. Myslete na jeho dokonalý stav
s ryze přírodním Nature BIOactive očním krémem od FL & M.
Ten je založen na složkách v BIO kvalitě jako je jojobový, arganový,
olivový nebo slunečnicový olej, ale i na vitaminu E nebo BIOsacharidu,
jenž jemné pokožce dodávají hydrataci, zklidnění i potřebnou výživu.
490 Kč / 20 EUR / 30 ml
www.forlifemadaga.com

Bezchybná pleť
bez rozšířených žilek
Střídání teplot dává naší pleti skutečně zabrat a způsobuje jí
šoky, se kterými se těžce vyrovnává. Právě jejich následkem
mohou vznikat i praskající rozšířené žilky. Ectasin sérum
od For Life & Madaga obsahuje escin, rutin, osmocid nebo
panthenol, které zpevňují tenké cévní stěny a podporují
mikrocirkulaci. Celkově tak napomáhají posilovat pokožku
a zabraňovat vadě na kráse v podobě rozšířených žilek.
609 Kč / 25.20 EUR / 30 ml
www.forlifemadaga.com

Zimní péče za pomoci přírody
Obraťte se zpět k přírodě a bylinkám, které budou dokonale hýčkat vaši
pokožku. Speciální Bylinný olej je jako stvořený pro péči o pokožku dětí
i dospělých. Obsahuje jedinečný olej měsíčku lékařského, pupalky dvouleté
a přídavek silice, které zabraňují vysušení kůže a celkově pokožku zvláčňují.
Zejména pak v období zimy, kdy trpíme suchostí více než jindy, by se měl stát
naším společníkem. Olej se lehce vstřebává a nezanechává kůži nepříjemně
mastnou.
291 Kč / 12.10 EUR / 200 ml
www.forlifemadaga.com
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DALŠÍ POMOCNÍCI
PRO ZIMNÍ PÉČI
Chlad a mráz mají nepříznivý vliv na naši pokožku, která se v případě nedostatečné péče může stát více
podrážděnou a vysušenou.
Na řadu tak přichází hutnější a vyživující textury s vyšším podílem lipidů a olejů.

ŘADA LANOMED
S obsahem vysoce čistého MEDILANU s unikátními regeneračními
a zklidňujícími účinky na pokožku.

LANOMED KRÉM
K ochraně pokožky před vnějšími vlivy a nepřízní počasí (mráz, vítr apod.)
LANOMED MAST
Pro ošetření velmi citlivé, suché pokožky obličeje i těla.

ŘADA 2DERM - REHA special
Vyvinuto ve spolupráci s předními českými dermatology.
Klinicky testováno.
2DERM REHA SPECIAL Náš tip!
Patentovaný emulzní systém podporující regeneraci a hojení poškozené
a citlivé kůže. Vhodný pro dospělé a děti, již od kojeneckého věku.
Ideální také při podráždění pleti z roušek a respirátorů.

OCHRANNÝ KRÉM
Pro celou rodinu. Vždy, když je pleť vystavena nadměrné zátěži vyvolané
okolními vlivy prostředí.
NATURE BIOACTIVE VÝŽIVNÝ KRÉM
Na bázi přírodních BIO olejů pro komplexní ochranu a anti-age efekt.
NATURE BIOACTIVE TUHÝ OLEJ
Poskytuje úlevu suchým, popraskaným rtům a suché pleti.

VÁNOCE
ANEB TIPY NA PERFEKTNÍ
KOSMETICKÉ DÁRKY
Vánoce jsou pomalu ale jistě za dveřmi. Kromě slavnostního konce roku a odpočinku v kruhu rodinném
nebo s našimi nejbližšími nás tak čeká i výběr dárků. Ideálně takových, které skutečně udělají radost
za všech okolností. Jak ale vybrat něco vkusného, kvalitního a hodnotného a nesklouznout ke každoročnímu klišé? Vhodným řešením mohou být například kosmetické dárky. Dokonce ani muži nemusí
mít obavy, že zvolí špatně. Jen je třeba neexperimentovat a vsadit na osvědčenou značku.
Zapomeňte proto letos na nahodilý výběr produktů a volte sady sestavené pro řešení daného problému
nebo pro konkrétní typ pleti. Doporučíme ty nej!

PRO NI
Ať už chcete obdarovat ženu jakéhokoli věku, rozhodně nesáhnete vedle
setem luxusní pleťové péče z řady My Secret. Právě k slavnostnímu období Vánoc a konci roku totiž patří exkluzivní látky a drahé kovy. Vsadit tak
můžete na linii My Secret Gold & Diamond Energy, která je založena právě
na nadčasových účincích látek jako jsou pravý diamantový prášek, 24karátové mikropráškové a koloidní zlato, výtažky z hlubokomořské řasy, kyselina
hyaluronová II. generace nebo vitaminy. Pleť tak doslova hýčká, dodává jí
energii, zpomaluje její stárnutí, rozjasňuje, detoxikuje, vyživuje a zjemňuje
kontury obličeje.
Set obsahuje krém (30 ml) a elixir (30 ml)
Cena 4 900 Kč / 196.40 EUR
www.forlifemadaga.com

Také ve zvýhodněné vánoční sadě.

PRO NĚJ
I k mužům patří pleťová kosmetika a byl by omyl myslet si, že nikoli. Navíc
kosmetika For Life & Madaga je koncipována tak, že vyhovuje jak ženské, tak
i mužské pleti. Pokud ale nechcete překvapenému partnerovi pod vánočním
stromkem vysvětlovat, že balíček krémů je skutečně pro něj, bude vhodnější
volit speciální sadu péče o pokožku celého těla. Jednotlivé přípravky obsahují blahodárné látky jako jsou minerály Mrtvého moře, ceramidy, kyselinu
hyaluronovou, vitamin E, glycerin a řadu dalších. I mužská pokožka a vlasy
tak zůstanou v té nejlepší kondici. Přípravky navíc nejsou nijak extrémně parfemované a při každodenní péči nijak neruší.
Sada zahrnuje Vlasový šampon s minerály (500 ml), Tělový šampon s minerály
(500 ml), Perfect Body-Milk (200 ml), Krém na ruce (100 ml).
Cena 772 Kč / 32.10 EUR
www.forlifemadaga.com
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PRO CELOU RODINU
Dnes už téměř nenajdeme pokožku, která by v průběhu podzimu a zimy alespoň trochu netrpěla. Vlivem počasí, ale i stále
rozšiřujících se civilizačních neduhů, mezi které patří i pleťové,
má drtivá většina z nás narušenou kožní bariéru a potýká se
minimálně s vyšší suchostí pleti, pokud už ne přímo s problematickou pokožkou. Ideálním kosmetickým dárkem se tak může
stát speciální sada 2DERM Barrier Protective Transparent, která
zahrnuje top přípravky. Právě ty totiž dovedou účinně bojovat
s narušenou kožní bariérou a působí i při problémech jako jsou
ekzémy. Na povrchu pokožky totiž vytvoří náhradní bariérovou
vrstvu, takzvanou druhou kůži, pod níž se může naše pokožka
regenerovat a zároveň ji ochrání před ztrátou hydratace, ceramidů i pronikáním škodlivin do vnitřních struktur. Sadu mohou
využít ženy, muži a dokonce i děti od 10 let.
Zahrnuje 2DERM barierový krém Transparent (50 ml), 2DERM
čisticí Duobasi (200 ml), 2DERM masku Protective (18 ml) a ženy
navíc potěší i vzorek tónovacího bariérového krému 2DERM
Colour.
Cena 1 062 Kč / 43.70 EUR
www.forlifemadaga.com

PRO BABIČKU
Žena jakéhokoli věku si zaslouží být krásná, a tak není od věci
obdarovat kosmetikou i babičku. Je však třeba sáhnout po
odpovídajících produktech. Jako stvořená je pro tyto nároky
sada kompletní péče Dermaclinic Optimal, která je sestavena
z jednotlivých přípravků bojujících právě proti vráskám, zároveň
ale také zvládnou ochránit kožní buňky před jejich stárnutím
i vnějšími vlivy prostředí a podporují elasticitu pleti.
Sada zahrnuje Čisticí Lotion Dermaclinic (200 ml), Pleťové
tonikum Dermaclinic (200 ml), Oční krém Dermaclinic (30 ml),
Gel s olivovým olejem (100ml), Protivráskový krém Dermaclinic
(30 ml) a Antistres lifting masku (18 ml).
Cena 1 760 Kč / 72.40 EUR
www.forlifemadaga.com

KDYŽ TÁPEME…
Pokud si přece jen z ucelených sad nedokážeme vybrat, je dobré se přímo poradit s odborníky značky, kteří vhodný produkt
doporučí. Stačí jim pouze informace, pro koho je dárek určený, pár detailů ohledně typu pleti, případně pleťových problémů
a věk dotyčné osoby. Následně doporučí buď vhodnou sadu
kompletní péče, ve které je minimálně jeden plnohodnotný
produkt navíc zdarma nebo navrhnou jinou variantu. Tou
může být například voucher na odběr produktů z e-shopu
www.forlifemadaga.com v hodnotě od 300 do 1 000 Kč
(jednotlivé vouchery lze i sčítat). Další variantou je voucher
do 1. centra estetické kosmetiky For Life & Madaga v Brně,
kde školené kosmetičky komplexně zhodnotí celkový stav pleti
a doporučí kosmetické ošetření i domácí péči na míru.

Příště
se dočtete…
PLEŤOVÉ BOOSTERY

CO JSTE MOŽNÁ (NE)VĚDĚLI
Kde se vzaly a jak pleti pomáhají? O CELULITIDĚ
Moderní péče byla obohacena o nový pojem „profesionální pleťové boostery“.
Poslední doba totiž změnila mnohé, a tak to, co bylo
dříve určeno výhradně pro profesionální péči v salonech se nyní dostává i k zákazníkům. Samozřejmě ve
verzi pro bezpečnou domácí aplikaci. Jak tedy fungují například boostery, které jsou založeny na účincích
vitaminu C?
A proč by neměly chybět v naší kosmetické výbavě?
Dočtete se už v dalším vydání!

Kdo by neznal celulitu. Snad každá žena se proti ní
snaží bojovat a zlepšit vzhled svých problematických partií. Věděli jste ale i méně známá fakta? Proč
postihuje i muže a nevyhýbá se ani štíhlým ženám?
Proč může postihnout i dospívající dívky a proč naopak
člověka s nadváhou trápit téměř nemusí? A co vše se
děje v lidském těle, než se na naší pokožce viditelně
projeví? Přiblížíme i nejúčinnější tipy na její zmírnění
či odstranění.
Čtete v následujícím čísle!

KOSMETICKÝ LIFTING

KOSMETICKÁ VÝBAVA,
která vám nesmí chybět.

Koho by netrápily nejen vrásky, ale zejména povadlá
kůže a ochablé obličejové kontury. Jejich příčin může
být opravdu celá řada a zdaleka se nemusí týkat jen
nesprávné nebo nedostatečné kosmetické péče. Ať už
na ně má vliv životní styl, strava, dědičnost, kouření
nebo například váhová nestabilita, můžeme je účinně
řešit právě za pomoci kosmetiky. Objasníme, jaké faktory mají vliv na povadlou pleť, jak ji opět restartovat
a navrátit jí život a vitalitu.
Zjistíte již v dalším vydání!

S blížícím se jarem se probouzí příroda a vše kolem
nás. Nastává tak nejvyšší čas probudit do krásy a vitality
i naši pleť tak, aby s jarem skutečně zazářila.
Přineseme tipy, čím obměnit kosmetikou výbavu
a dopřát si zaslouženou péči a hýčkání a představíme
kosmetické produkty, které by vám pro nadcházející
čas rozhodně neměly chybět.
Dočtete se příště!

Ve 34. vydání FOR LIFE STYLE vám představíme novinky ze společnosti For Life & Madaga, výrobce české profesionální kosmetiky na francouzských základech. Přiblížíme i plány na následující období.
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ANTISTRES LIFTING
lifting, hydratace, detoxikace

VLIVEM KAŽDODENNÍ ZÁTĚŽE
• STRES
• NEVYVÁŽENÁ STRAVA
• TOXICKÉ LÁTKY V OVZDUŠÍ,
ztrácí pokožka svoji elasticitu (pružnost). Vypadá povadle, zpomaluje se její hydroregulační
a regenerační schopnost. Proto k péči o pleť volíme přípravky s vyváženým podílem účinných složek.

ČESKÁ PROFESIONÁLNÍ KOSMETIKA NA FRANCOUZSKÝCH ZÁKLADECH

www.forlifemadaga.com

REMODELLING
BIOLOGICAL
DAY & NIGHT
exkluzivní péče pro zralou pleť

● OBSAHUJE LÁTKY S EXCELENTNÍM KOMPLEXNÍM ÚČINKEM NA PLEŤ
● ÚČINEK: REMODELAČNÍ, VÝŽIVNÝ, HYDRATAČNÍ, LIFTINGOVÝ, PROTIVRÁSKOVÝ,
RESTRUKTURALIZAČNÍ, OCHRANNÝ

ČESKÁ PROFESIONÁLNÍ KOSMETIKA NA FRANCOUZSKÝCH ZÁKLADECH

www.forlifemadaga.com
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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 ve středu 24. 11. 2021
sledujte na www.forlifemadaga.com

FOR LIFE & MADAGA
otevírací doba na přelomu roku 2021 – 2022
Poslední otevírací den v roce 2021 je 22. 12.
První otevírací a distribuční den pak 3. 1. 2022.
UPOZORNĚNÍ!
Doporučujeme objednat zboží nejpozději do 17. 12. 2021, 10 hod. dopoledne,
pro předpokládané doručení do 23. 12. 2021.

FOR LIFE STYLE

www.forlifestyle.cz

