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VÍME, CO VAŠE PLEŤ POTŘEBUJE.VÍME, CO VAŠE PLEŤ POTŘEBUJE.

Budeme Vás hýčkat…Budeme Vás hýčkat…
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ČESKÁ PROFESIONÁLNÍ KOSMETIKA 
NA FRANCOUZSKÝCH ZÁKLADECH

Vývoj a výroba přípravků FOR LIFE & MADAGA probíhá technologií 

HIGH TECHNOLOGY III (obdobná jako u léčiv), která zajišťuje:

· rychlejší transdermální vstřebatelnost přípravků

· okamžitý transport účinných látek do pokožky

· vyšší ochranu pleti před vnějšími vlivy

· vyloučení tvorby komedonů, zamezení rozšiřování pórů

· vyšší účinek - hydratace, výživa a regenerace

· zvýšení tolerance pro citlivé typy pletí

· garanci maximální bezpečnosti a šetrnosti přípravků

Aktivně se podílíme na výzkumu v oblasti působení kosmetických přípravků na kůži 

a patentovali jsme emulzní systém pro podporu přirozené regenerace poškozené kůže. 

Významně působíme na poli kosmetologie a dermatologie 

a též publikujeme odborné články a příspěvky. 

Tradiční značka od roku 1994.
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INOVACE
Abychom dosáhli špičkové kvality, maximální účinnosti a šetrnosti přípravků 
FOR LIFE & MADAGA, vyrábíme je za přísných provozních podmínek 
pomocí nejmodernější technologie ve sterilním prostředí bez přístupu 
atmosférického vzduchu. Od počátku roku 2007 přicházíme se zcela novým 
konceptem „Natural Innovation“. Nejvýznamnější změnou je zásadní snížení 
či úplné vyloučení potenciálních alergenů (jako jsou konzervační látky 
a parfemace) a nahrazení původních syntetických olejů novými přírodními 
oleji. Důležité je také zvýšení podílu stávajících a doplnění nových účinných 
látek v přípravcích. 
Přípravky FOR LIFE & MADAGA lze nyní právem zařadit do kategorie 
selektivní dermokosmetiky.

NEZÁVADNOST PŘÍPRAVKŮ
Přípravky FOR LIFE & MADAGA jsou podrobovány mnoha náročným 
testům - mikrobiologickým kontrolám, chemicko-fyzikálním testům, testům 
dermální snášenlivosti a testům bezpečnosti pro zdraví člověka. 
V neposlední řadě jsou všechny naše výrobky hodnoceny týmem nezávislých 
odborníků a jsou akreditovány pro všechny země Evropské unie.

Abychom zajistili vyšší ochranu produktu před vnějšími vlivy a komfortnější 
použití výrobku, jsou přípravky FOR LIFE & MADAGA baleny převážně 
ve vakuových dávkovačích, které zajišťují malou spotřebu přípravku
(beze zbytku) a ideální mikrobiální ochranu.

PŘÍPRAVKY FOR LIFE & MADAGA 
NEJSOU TESTOVÁNY NA ZVÍŘATECH!

ÚČINNOST A ŠETRNOST 
 Naši klienti právem očekávají maximální účinek a šetrnost přípravku 
 k pleti. Proto vždy pečlivě volíme příjemnou texturu, společně 
 s vyváženým podílem účinných látek, jejichž základním úkolem je udržení 
 pleti ve zdravém stavu.

KONZERVAČNÍ LÁTKY
 Konzervační činidla a antioxidanty - látky uchovávající stabilitu produktu, 
 se používají v různé formě ve všech kosmetických přípravcích, tedy 
 i čistě přírodních. Pojem přírodní kosmetika je u našich výrobků plně 
 respektován především tím, že obsahují pouze ekologicky nezávadné 
 a biologicky aktivní látky rostlinného či minerálního původu.

 Látky jako konzervanty jsou přísně střeženy mezinárodními organizacemi 
 a jejich použití musí být v souladu s mezinárodními předpisy. 
 

 FOR LIFE aplikuje konzervanty v rozmezí 0,01% do max. 0,3% (aktivní 
 složky), což je nejnižší možné minimum oproti značkám v regálech 
 obchodů.

GARANCE „ČERSTVOSTI“ PRODUKTU
 Přípravky FOR LIFE & MADAGA jsou z výroby distribuovány přímo k Vám 
 zákazníkům bez dalšího zatížení obchodních řetězců. 
 Z tohoto důvodu garantujeme vždy čerstvé zboží.

ZÁKLADNÍ ZNAČENÍ PŘÍPRAVKŮ:
FOR LIFE & MADAGA - společná registrovaná obchodní značka výrobků 
For Life spol. s  r. o.
NATURAL INNOVATION - registrovaná známka inovace přírodního složení 
(od roku 2007).
2DERM - registrovaná známka pro dermato-kosmetické produkty.
MY SECRET - registrovaná známka pro prémiové produkty.

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ 
PRODUKTOVÝCH ŘAD
ŘADA PŘÍRODNÍ A BYLINNÁ - hlavními účinnými látkami jsou extrakty 
léčivých bylin nebo mořských řas doplněné o vitaminy, přírodní oleje, 
liposomy, ceramidy a jiné, pro pokožku důležité prvky. Přípravky jsou určeny 
pro všechny věkové kategorie a dle typu účinných látek a typu pleti se liší 
použitím.

ŘADA Z MRTVÉHO MOŘE - hlavní účinnou látkou jsou selegované 
minerály Mrtvého moře získávané z minerálního bahna a soli. Jednotlivé 
výrobky jsou optimálně přizpůsobeny našim klimatickým podmínkám, 
jsou vhodné pro všechny věkové kategorie, zejména pak pro pleť 
se známkami dehydratace (přesušení) a předčasného stárnutí.
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JAK SPRÁVNĚ PEČOVAT O SVOJI PLEŤ?
Nejdůležitější pravidlo je ukryto v pečlivém výběru přípravků. Nelze 
očekávat, že jediný krém napraví vše, co bylo dlouhodobě zanedbáno 
a je tedy zbytečné bezhlavě utrácet za tzv. zázračné přípravky, jejichž 
účinek je přinejmenším sporný. V žádném případě bychom neměli 
neuváženě kombinovat přípravky různých fi rem, aniž bychom znali 
jejich efekt, poněvadž právě takové chování vede mnohdy k trvalému 
a nenapravitelnému poškození kůže, které se může projevit ihned nebo až 
za několik let.

DOPORUČENÉ KOMBINACE PŘÍPRAVKŮ JEDNOTLIVÝCH 
ŘAD FOR LIFE & MADAGA 
 Pleťové přípravky pro ošetření obličeje, krku a dekoltu je možné 
 kombinovat při dodržení základních pravidel použití přípravků. 
 Jednotlivé řady výrobků společnosti For Life na sebe vzájemně navazují 
 svým základem a především účinnými látkami. Proto je vhodné používat 
 zejména výrobky jedné řady, případně je kombinovat s řadou stejného 
 výrobce. Nedoporučujeme kombinovat přípravky od několika výrobců 
 současně z důvodu naprosté odlišnosti složení. Pamatujte, že nevhodná 
 kombinace kosmetických produktů může vyvolat kožní reakci!

PRO KVALITNÍ PÉČI O PLEŤ POSTAČÍ DODRŽENÍ 
TŘÍ ZÁKLADNÍCH KROKŮ:
 1.  čištění a tonizace
 2.  ochrana
 3.  regenerace, výživa + hydratace 

SADY KOMPLETNÍ PÉČE – ZÁKLADNÍ PRAVIDLO POUŽITÍ 
PŘÍPRAVKŮ
 Pro dosažení maximálních výsledků v péči o pleť jsme pro Vás připravili 
 sady kompletní péče, obsahující pečlivě zvolené přípravky respektující 
 biologické funkce kůže v dlouhodobém horizontu jejich používání.

Při ošetření pleti dodržujte jednoduché pravidlo aplikace:
 1. krok: čisticí mléko, emulze, případně peeling, tonikum.
 2. krok: aktivní přípravek, gel, sérum, maska.
 3. krok: krém.

ZNÁTE SVOJI PLEŤ?
ZÁKLADNÍ TYPY PLETI
 Každá pleť je jedinečná, liší se u každého člověka podle genetických 
 dispozic a biologického věku.

 PROBLEMATICKÁ (AKNÓZNÍ) PLEŤ 
 
 · začíná kolem 13-tého roku
 · tvoří se akné vulgaris
 · často zarudlá
   · může být mastnější, ale také i sušší

 
 MASTNÁ PLEŤ
 
 · lesklá s rozšířenými póry
 · mnohdy se i více mastí vlasy
 · často se tvoří uhříky, vřídky a pustulky

 
 NORMÁLNÍ A SMÍŠENÁ PLEŤ 

 · střed obličeje (T-zóna) je mastnější
 · líce jsou sušší
 · okolí nosu bývá někdy zarudlé

 
 SUCHÁ PLEŤ 
 
 · křehká s drobnými póry
 · častěji má sklon k šupinatění
 · při změnách teplot červená
 · po umytí bývá silný pocit pnutí

 
 ZRALÁ - NÁROČNÁ PLEŤ 
 
 · nastává asi od 30. - 40. roku
 · je sušší s hlubokými vráskami
 · rychle ztrácí elasticitu a regenerační schopnost
 · často se objevují červené žilky v obličeji

 
 CITLIVÁ PLEŤ 
 
 · ztenčená se sníženou obranyschopností
 · pod očima a v okolí nosu často reaguje
 · bývá sušší, někdy smíšená

 
 INTOLERANTNÍ A POŠKOZENÁ PLEŤ
 
 · vysoce citlivá, narušená pleť
 · reaguje téměř na všechny vnější faktory
 · příčiny poškození mohou být různé - stres, léky, 
   nevhodná kosmetika nebo kožní onemocnění
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VAŠE PLEŤ MŮŽE BÝT JEMNÁ A SVĚŽÍ, JEN KDYŽ O NI DOBŘE PEČUJETE. 
Bez pravidelného důkladného čištění šetrnými přípravky neproniknou do pleti výživné a hydratační látky, 
které se jí následně snažíme dodat. 

Čištěním pleti odstraníme zbytky make-upu, nadbytečný kožní maz a prach, který na ní ulpěl za celý den. 
Po vyčištění je pleť připravena k dalšímu ošetření.

ČIŠTĚNÍ, 
TONIZACE, EXFOLIACE
první krok ošetření
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PLEŤOVÁ MLÉKA A EMULZE
Aplikace: přípravek naneste pomocí 

kosmetického tamponu 
nebo konečky prstů na obličej 
a oční okolí, jemně masírujte 

cca 1 minutu. Poté lehce dočistěte.

PLEŤOVÁ TONIKA
Aplikace: navlhčete kosmetický 

tampon a jemnými tahy 
dočistěte pleť.

ODLIČOVAČ OČNÍCH PARTIÍ 
Aplikace: naneste na kosmetický 
tampon, přiložte na oční víčko, 
nechte působit po dobu 1 min., 

poté lehce dočistěte.

ODLIČOVAČ OČNÍHO 
MAKE-UPU

Aplikace: navlhčete kosmetický 
tampon a jemnými tahy 

odličte oční okolí.

PEELING
Aplikace: konečky prstů naneste 
na obličej, jemnými krouživými 

pohyby masírujte pleť. 
Poté smyjte vodou nebo dočistěte 

pleťovým tonikem. 
Dbejte, aby se přípravek 

nedostal do očí!

2DERM DUOBASE 
Aplikace: 

Fáze 1 – první část přípravku: 
prsty, lehkou masáží odličte pleť, 

čímž ji zbavíte make-upu, 
nečistot (usazený prach) se směsí 

kožního mazu a odumřelých kožních 
buněk. Zbytky přípravku lehce 

odstraňte kosmetickým tamponem. 

Fáze 2 – druhá část přípravku: 
naneste druhou část, lehce masírujte 

prsty cca 1 min. 
Přebytek odsajte ubrouskem.

POZOR NA ULPÍVAJICÍ VLÁKNA!
Vždy použijte jemné kvalitní materiály 

z buničiny a čisté bavlny!

POSTUP SPRÁVNÉHO ČIŠTĚNÍ PLETI:POSTUP SPRÁVNÉHO ČIŠTĚNÍ PLETI:

1. ODLÍČENÍ OČNÍCH PARTIÍ: 
 speciálním přípravkem - večer

3. TONIZACE PLETI: 
 pleťové tonikum - ráno a večer

2. ČIŠTĚNÍ OBLIČEJOVÝCH PARTIÍ:  
 pleťové mléko, duobase nebo emulze - večer

4. AKTIVNÍ PEELING: 
 1x za čtrnáct dní



Č
IŠ

TĚ
N

Í, 
TO

N
IZ

A
C

E,
 E

X
FO

LI
A

C
E 

8

GEL S OLIVOVÝM OLEJEM
pro odlíčení očních partií

Jemný, nedráždivý přípravek s obsahem přírodního 
olivového a pupalkového oleje. Bez emulgátoru.
Aktivní látky: hydrogel, pupalkový a olivový olej 
šetrně odlíčí oční partie i voděodolné řasenky.
100ml  obj.č.: 2105 / 299 Kč / 12 EUR
(vzorek 4ml) 35 Kč / 1,50 EUR

ODLIČOVAČ OČNÍHO MAKE-UPU

Inovativní dvoufázová formula pro rychlé odstranění 
make-upu, voděodolných líčidel a řasenky. 
Extrakt světlíku lékařského a panthenol se vyznačují 
zklidňujícími vlastnostmi. Babasu olej optimálně 
dočisťuje pleť. 
Bez parfemace.
200ml  obj.č.: 2104 / 274 Kč / 11 EUR
(vzorek 15ml) 35 Kč / 1,50 EUR

ČISTICÍ MLÉKO
pro zralou, suchou, normální a smíšenou pleť

Krémový přípravek s obsahem čisticích olejů 
a kvalitních emulgátorů pro šetrné čištění pleti 
a očního okolí.
Aktivní látky: glycerin, čisticí olej a emulgační 
komplex zanechávají pleť jemnou a vláčnou.
200ml  obj.č.: 2502 / 259 Kč / 10,40 EUR
(vzorek 4ml) 30 Kč / 1,40 EUR
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CONTROL ČISTICÍ EMULZE
pro smíšenou, mastnou, problematickou (aknózní) pleť

Lehká gelo-krémová emulze s hydrokomplexem 
a bylinnými výtažky.
Aktivní látky: čisticí složky a oleje, emulgační 
komplex, hydratační komplex glycerinu a extrakt 
dubové kůry jsou zaměřeny na snadné odstranění 
make-upu a nečistot pleti.
200ml  obj.č.: 2501 / 259 Kč / 10,40 EUR
(vzorek 4ml) 30 Kč / 1,40 EUR

ČISTICÍ LOTION DERMACLINIC
pro zralou, citlivou a kuperozní pleť

Delikátní, nedráždivá čisticí emulze s protivráskovým 
složením. Neobsahuje parfemaci.
Aktivní látky: medilan, osmocid, biomolekulární 
komplex z mořské řasy, panthenol, čisticí 
přírodní oleje, olivový olej, zjemňující složky 
a polysacharidový komplex jsou zaměřeny na 
šetrné čištění a odlíčení obličejových a očních 
partií.
200ml  obj.č.: 2576 / 432 Kč / 17,30 EUR
(vzorek 4ml) 30 Kč / 1,40 EUR

PLEŤOVÉ TONIKUM DERMACLINIC
pro zralou, citlivou a kuperozní pleť

Nedráždivé tonikum s protivráskovým složením. 
Neobsahuje parfemaci.
Aktivní látky: osmocid, extrakt heřmánkovce 
nevonného, panthenol a zvláčňující složky jsou 
zaměřené na šetrné dočištění a stimulaci pleti.
200ml  obj.č.: 2579 / 432 Kč / 17,30 EUR
(vzorek 15ml) 50 Kč / 2,10 EUR



2DERM ČISTICÍ DUOBASE 

Nedráždivá dermato-kosmetická emulze pro 
šetrné čištění rizikové, hypercitlivé pleti 
s porušenou bariérovou funkcí.
Aktivní látky: derivát kokosového oleje, cukerný 
emulgátor, medilan, olivový olej, panthenol, 
mikro-emulzní systém.
200ml  obj.č.: 0013 / 464 Kč / 18,60 EUR
(vzorek 4ml) 30 Kč / 1,40 EUR

MINERAL ČISTICÍ MLÉKO
pro všechny typy pleti 

Ideální kombinace čisticích olejů a minerálů.
Aktivní látky: minerální komplex Mrtvého moře, 
čisticí oleje a emulgační komplex důkladně pleť 
vyčistí a stimulují.
200ml  obj.č.: 1806 / 259 Kč / 10,40 EUR
(vzorek 4ml) 30 Kč / 1,40 EUR

MINERAL TONIC
pro všechny typy pleti

Minerály Mrtvého moře s kombinací aktivních 
přísad.
Aktivní látky: minerály Mrtvého moře, sorbitol, 
glycerin a tenzid tonizují a ideálně dočistí pleť.
200ml  obj.č.: 1809 / 259 Kč / 10,40 EUR
(vzorek 15ml) 35 Kč / 1,50 EUR

HYDRO-NUTRITIVE TONIC
pro suchou a zralou pleť
bez alkoholu

Tonikum s inovovanou formulí účinných látek pro 
dokonalé dočištění pleti od všech nečistot. 
Aktivní látky: třezalka tečkovaná a meduňka 
lékařská pro zjemnění, osvěžení a hydrataci pleti.
200ml  obj.č.: 2108 / 259 Kč / 10,40 EUR
(vzorek 15ml) 35 Kč / 1,50 EUR
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BALANCE TONIC
pro normální a smíšenou pleť 
s nízkým obsahem alkoholu

Tonikum s inovovanou formulí účinných látek pro 
dokonalé dočištění nečistot pleti a čisticího mléka. 
Aktivní látky: hamamelis a arnika horská napomáhají 
tonizaci pleti, normalizují a zlepšují její strukturu. 
Bylinný komplex má mírný adstringentní efekt.
200ml  obj.č.: 2207 / 259 Kč / 10,40 EUR
(vzorek 15ml) 35 Kč / 1,50 EUR
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CONTROL TONIC
pro mastnou a problematickou (aknózní) pleť
s nízkým obsahem alkoholu

Tonikum s inovovanou formulí účinných látek pro dočištění přebytečného kožního mazu 
a nečistot pleti.
Aktivní látky: šalvěj, arnika horská, dubová kůra, jsou zaměřeny na stažení pórů, čištění „černých 
teček“ a redukci aknózních projevů. Vyznačují se zklidňujícím efektem, propůjčují dokonalý pocit 
svěžesti a čistoty pleti.
200ml  obj.č.: 2304 / 259 Kč / 10,40 EUR
(vzorek 15ml) 35 Kč / 1,50 EUR

AKTIVNÍ PEELING
pro zralou, normální, smíšenou a mastnou pleť

Drobná peelingová tělíska v jemném gelo-
krémovém základu šetrně odstraní odumřelé kožní 
buňky.
Aktivní látky: drobná křemičitá peelingová tělíska, 
kosmetické oleje a hydratační základ rozjasní pleť 
a připraví ji na aplikaci pleťové masky, či speciálních 
přípravků. Po použití je pokožka revitalizovaná. 
Používejte 1x za čtrnáct dní. U citlivé a suché 
pokožky peeling neprovádíme!
18ml  obj.č.: 2503 / 218 Kč / 8,80 EUR 



KONCENTROVANÉ SMĚSI ÚČINNÝCH LÁTEK PRO INTENZIVNÍ OŠETŘENÍ.
Jsou speciálně koncipovány pro zvýšení účinku navazujících pleťových přípravků.
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AKTIVNÍ 
KONCENTROVANÉ LÁTKY



SÉRUM PROTI VRÁSKÁM DERMACLINIC

Koncentrovaná směs přírodních účinných látek ve 
fl uidním hydrozákladu. Neobsahuje parfemaci!
Aktivní látky: biomolekulární extrakt mořských řas, 
Alaria Esculenta, Tripleurospermum Maritimum 
(heřmánkovec nevonný) a panthenol jsou určeny 
k okamžité hydrataci, vyhlazení a rozjasnění pleti. 
Napomáhají navracet mladistvé kontury obličeje 
a krku. 
Aplikace: večer na vyčištěnou pleť, pod krém. Kapku 
přípravku vmasírujte do pleti. 
30ml  obj.č.: 2578 / 1050 Kč / 42,60 EUR
(vzorek 2ml) 100 Kč / 4 EUR

MY SECRET 24K GOLD ELIXIR
pro náročnou pleť

Luxusní komplex vysoké koncentrace 24Ka 
koloidního zlata, kaviáru, rostlinných buněčných 
extraktů, protivráskových aktivních látek 
a vitaminových mikrokapsulí, posouvají hranice 
v péči o pleť v kosmetický ceremoniál.
Aplikace: na čistou pleť ráno a večer, vmasírujte 
jemnými tahy či poklepy.
30ml  obj.č.: 1910 / 1400 Kč / 56 EUR     
(vzorek 2ml) 100 Kč / 4 EUR

COLLAGEN ACTIVE SÉRUM
pro vyhlazenou pleť s mladistvým vzhledem

Aktivní látky: hydratační složky (NMF), collagen, 
kyselina hyaluronová (50 – 3000 kDa) a panthenol 
jsou klíčové složky k omezení vrásek a obnovení 
elasticity pokožky. Efekt aktivních látek je patrný 
téměř okamžitě, rychle penetruje do kožního 
povrchu a tzv. „působí jako výplň nebo-li tmel“. 
Aplikace: na vyčištěnou pleť. Sérum zapracujte 
prsty vtlačením do pleti samostatně nebo pod 
krém.
30ml  obj.č.: 2591 / 720 Kč / 28,80 EUR
(vzorek 2ml) 45 Kč / 2 EUR
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GRAPEVINE LINE THERAPY CONCENTRATE

Koncentrát příjemné (fl uid/krém) textury se 
zvýšeným podílem bioaktivních účinných látek 
a olejů. 
Aktivní látky: δ-Viniferin, BIO olej z hroznových 
jader, mandlový olej, biosacharid, vitaminy E, A, F 
a minerály jsou zaměřeny na mimořádnou výživu, 
hydrataci a komplexní anti-age efekt.
Aplikace: na vyčištěnou pleť, nejlépe večer. Malé 
množství přípravku rozetřete na obličej, krk, 
případně dekolt. Koncentrát není nutné překrývat 
krémem.
30ml  obj.č.: 2595 / 628 Kč / 25,20 EUR
(vzorek 2ml) 45 Kč / 2 EUR

ECTASIN SÉRUM NA ROZŠÍŘENÉ ŽILKY

Koncentrovaná směs účinných látek ve fl uidním 
hydrozákladu pro lokální ošetření pleti s rozšířenými 
žilkami (teleagiektáziemi). 
Aktivní látky: escin, rutin, osmocid, panthenol 
a silikonový olej jsou zaměřeny ke zpevnění 
tenkých cévních stěn a k podpoře mikrocirkulace.
Aplikace: 2x denně lokálně na postižená místa. 
Samostatně nebo pod krém, vmasírujte kapku 
přípravku do pleti. Neobsahuje parfemaci.
30ml  obj.č.: 2553 / 669 Kč / 26,80 EUR
(vzorek 2ml) 45 Kč / 2 EUR



REMODELLING ELIXIR BIOLOGICAL day & night  

Inovační hydrofl uidní sérum s bio-synergickým 
komplexem látek pro remodelaci pleti. 
Aktivní látky: bisabolol, collagen, hyaluronic acid 
(50 – 3000 kDa), NMF, vit. E, biomolekulární extrakt 
mořských řas, extrakt heřmánkovce nevonného 
a panthenol jsou zaměřeny na komplexní anti-age, 
lifting a ochranný efekt. 
Aplikace: večer na vyčištěnou pleť. Pod krém 
nebo samostatně. Optimálně jemnými poklepy 
a  vtlačením  re-modelační  masáží.
30ml  obj.č.: 1908 / 853 Kč / 34,20 EUR     
(vzorek 2ml) 60 Kč / 2,50 EUR

ANTISTRES LIFTING SÉRUM 
s hydrokomplexem a antioxidanty
pro osvěžení a rozjasnění pleti

Aktivní látky: zelený čaj (extrakt), hyaluronic acid 
(kyselina hyaluronová, 50 – 3000 kDa), beta-glucan, 
bisabolol, vit. E a olivový olej jsou určeny k vypnutí 
a zjemnění pokožky. Extrakt zeleného čaje 
detoxikuje a bojuje proti volným radikálům.
Aplikace: ráno pod make-up nebo krém a večer 
na vyčištěnou pleť.
30ml  obj.č.: 2548 / 585 Kč / 23,40 EUR
(vzorek 2ml) 45 Kč / 2 EUR

HYALURONIC ACID SÉRUM

Koncentrované hydrofi lní sérum v optimálním 
složení s vynikající schopností vázat a udržet vodu 
v pleti.
Aktivní látky: kyselina hyaluronová / HA (50 – 3000 
kDa), lipogel, panthenol. Schopnost HA pronikat 
do pokožky a jedinečné hydratační a viskoelastické 
vlastnosti, umožňují zjemnění textury kůže 
a obnovení její elasticity, což jsou faktory klíčové 
pro účinné omezení vrásek a vypnutí pokožky.
Aplikace: na vyčištěnou pleť samostatně nebo pod 
krém. Sérum zapracujte prsty vtlačením do pleti.
30ml  obj.č.: 2587 / 710 Kč / 28,40 EUR
(vzorek 2ml) 45 Kč / 2 EUR
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SKIN BOOSTER Vitamin E & Rare Oils

Směs přírodních cenných olejů s vysokým obsahem 
přírodního vitaminu E a výživných nenasycených mastných 
kyselin pro výživu, hydrataci a ochranu pleti před oxidačním 
stresem.
Aktivní látky: přírodní oleje: Kaméliový, Marakujový, Melounový, 
Jojobový, Slunečnicový, Tocopherol - přírodní vitamin E.
Hlavní benefi ty: Významně vyživuje a vyhlazuje pleť. • Zajišťuje 
ochranu pleti před oxidačním stresem.
Aplikace: 2x týdně nebo u velmi suché pleti 1x denně (večer), 
vmasírujte tři až pět kapek pod krém.
Věková skupina 25+ / sušší typy pleti.
30ml  obj.č.: 1920 / 627 Kč / 25,10 EUR
(vzorek 2ml) 35 Kč / 1,50 EUR

ŘADA SKIN BOOSTER 
obsahuje optimální směs účinných látek 
pro posílení pleti. 

SKIN BOOSTER
energie pro vaši pleťVĚ

K 
25

+
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SKIN BOOSTER Vitamin A 

Olejové sérum. Obsahuje stabilní formu vitaminu A (Retinyl Palmitate). 
Vitamin A je ověřená látka používaná pro omlazení pleti a také při 
řešení akné. Po zevní aplikaci se v kůži mění na Kyselinu retinovou. 
Stimuluje tvorbu kolagenu, urychluje regeneraci buněk, podporuje 
pročištění a uvolnění pórů. Výsledkem je zpevněná pleť s jejím 
celkově omlazeným vzhledem.
Aktivní látky: Retinol, Tocopherol - přírodní vitamin E. 
Hlavní benefi ty: Pro omlazení pleti a při řešení akné. • Podporuje 
pročištění a uvolnění pórů. • Stimuluje tvorbu kolagenu, urychluje 
regeneraci buněk.
Aplikace: 1x denně (večer) tři až pět kapek.  Vmasírujte pod krém.
Věková skupina 25+ / všechny typy pleti vyjma citlivé.
UPOZORNĚNÍ:
Dbejte, aby se přípravek nedostal do očí!
Přípravky s obsahem vitaminu A nejsou vhodné pro těhotné a kojící 
ženy. Nepoužívejte v kombinaci s jinými přípravky s obsahem Retinolu 
nebo Retinoidů. Retinol může vyvolat mírné podráždění kůže a zvýšit 
její citlivost na UV záření. Bezprostředně po aplikaci se nevystavujte 
slunci, používejte přípravky na ochranu proti slunci!
30ml  obj.č.: 1921 / 627 Kč / 25,10 EUR
(vzorek 2ml) 35 Kč / 1,50 EUR

SKIN BOOSTER Hyaluronic & Succinic Acid

Lehké nemastné sérum.
Obsahuje Kyselinu jantarovou, Kyselinu hyaluronovou, 
Panthenol.
Kyselina jantarová (kyselina butandiová) – se vyskytuje 
v našem organismu v tzv. Krebsově cyklu, což je 
důležitý metabolický děj. Krebsův cyklus je základní 
proces aerobního dýchání buněk. Kyselina jantarová 
a její soli přímo ovlivňuje buněčný metabolizmus, 
pozitivně působí na transport iontů v buňce 
a transport plynů v organizmu (kyslík a oxid 
uhličitý). Dodává pleti energii a má regenerační vliv 
na buněčný metabolismus. V kosmetice se používá 
při řešení hyperpigmentace, akné, strijí, rozacei, 
anti-age programech a celulitidě. 
Kyselina hyaluronová - váže vodu v pokožce 
a téměř okamžitě vyhlazuje vrásky, napomáhá 
zjemňovat pokožku. 
Panthenol - zklidňuje, hydratuje a regeneruje pleť.
Aktivní látky: Kyselina jantarová, Kyselina 
hyaluronová, Panthenol.
Hlavní benefi ty: Podporuje obnovu kožních buněk, 
omlazuje pleť. • Zvyšuje elasticitu a pevnost pleti, 
zvyšuje její objem. • „Uzamyká“ vláhu v pokožce. 
• Zklidňuje.
Aplikace: 1x denně pod krém (večer), vmasírujte tři 
až pět kapek přípravku. 
Dbejte, aby se přípravek nedostal do očí!
Věková skupina 25+ / všechny typy pleti.
30ml  obj.č.: 1923 / 627 Kč / 25,10 EUR
(vzorek 2ml) 35 Kč / 1,50 EUR

SKIN BOOSTER Vitamin C

Lehké nemastné sérum.
Ascorbyl Glucoside je stabilizovaná forma Kyseliny askorbové 
(vitaminu C). Má stejné vlastnosti jako Kyselina L-ascorbová. 
Ascorbyl Glucoside proniká do kůže, kde je metabolizován na volný 
vitamin C. Jedná se o vynikající antioxidant, který zvyšuje produkci 
kolagenu, zesvětluje a rozjasňuje, redukuje drobné vrásky a chrání 
kůži před poškozením vlivem UV záření. 
Vitamin E pomáhá chránit pokožku před poškozením volnými 
radikály a doplňuje efekt vitaminu C. 
Kyselina hyaluronová udržuje vodu v kůži a Panthenol ji zklidňuje.
Aktivní látky: Ascorbyl Glucoside, Sodium Hyaluronate,  Tocopherol 
- přírodní vitamin E, Panthenol.
Hlavní benefi ty: Vynikající antioxidant. • Zesvětluje a rozjasňuje pleť. 
• Chrání před UV zářením. • Redukuje drobné vrásky.
Aplikace: 1x denně (ráno) tři až pět kapek.  Vmasírujte pod krém.
Věková skupina 25+ / všechny typy pleti.
30ml  obj.č.: 1922 / 627 Kč / 25,10 EUR
(vzorek 2ml) 35 Kč / 1,50 EUR



CONTROL KRÉM 24H
pro problematickou a mastnou pleť 
na den & noc 
(viz. popis péče o mastnou pleť - str. 21)

CONTROL BASE 
(viz. ochrana pleti a make-up - str. 69)

PROBLEMATICKÁ
AKNÓZNÍ PLEŤ

TRÁPÍ VÁS AKNÉ?
Vyzkoušeli jste již mnoho přípravků bez výsledku? Právě pro 
Vás jsme připravili řadu, která obsahuje široký komplex 
bylinných extraktů v optimální koncentraci. Mezi klíčové 
byliny patří arnika, jitrocel, šalvěj, dubová kůra, mochna husí, 
jahodník, bedrník, řebříček, čajovníkový olej a další. Díky 
speciálním extraktům těchto bylin, dosahujeme vynikajících 
výsledků – odstranění negativních projevů problematické 
pleti jako je uhrovitost a zarudlost. Navíc nedochází 
k přesušení pleti či jejímu poškození! Naše přípravky řeší 
problém akné hloubkově, nikoliv jen povrchově. 
(Antibakteriální účinek je ověřen bakteriologickou studií).

Při řešení velkých problémů s akné je vhodné navštívit 
specializovaného dermatologa, případně kosmetický 
salon - expert FOR LIFE, kde Vám odborný personál 
navrhne systém profesionálního ošetření akné tak, abyste 
v co nejkratším čase dosáhli uspokojivých výsledků.
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DOPLŇKOVÁ PÉČE 
• 2DERM Reha special 
 nebo Barierový krém

• Odličovač očního make-upu

• Čisticí maska s kaolinem
 (čištění pórů a exfoliace)



CONTROL GEL-MASKA
pro mastnou a problematickou pleť

Komplexní péče s posíleným obsahem účinných 
látek.
Aktivní látky: bylinné extrakty - šalvěj, arnika 
a dubová kůra sjednocují pleť. Jsou zaměřeny na 
redukci aknózních projevů a nedokonalostí pleti.
Aplikace: ráno nebo večer naneste malé 
množství přípravku na pleť. Přes den překryjte 
krémem (např. 2Derm Colour) nebo make-upem. 
Večer přípravkem Control krém 24H. Nebo 
aplikujte 2x týdně větší vrstvu na pleť, nechte 
působit 15 minut, poté smyjte vodou.
100ml  obj.č.: 2409 / 338 Kč / 13,60 EUR
(vzorek 4ml) 35 Kč / 1,50 EUR

S.O.S. GEL S ČAJOVNÍKEM
vysoce účinný přípravek proti akné

Obsahuje čajovníkový olej, který je znám 
jako přírodní antiseptikum. Dále regenerační 
alfa-bisabolol a bylinné extrakty pro lokální péči 
o aknózní pleť. Čajovníkový olej lze také použít 
při oparu či bodnutí hmyzem.
Aplikace: 1x - 3x denně lokálně.
18ml  obj.č.: 2404 / 269 Kč / 10,80 EUR
(vzorek 2ml) 35 Kč / 1,50 EUR

SADA intenzivní péče o problematickou pleť 
Control čisticí emulze 200ml, Control Tonic 200ml, Control čisticí emulze 200ml, Control Tonic 200ml, 
Control krém 24H 50ml, S.O.S. Gel s čajovníkem 18mlControl krém 24H 50ml, S.O.S. Gel s čajovníkem 18ml
+ ZDARMA Control gel-maska 100ml.+ ZDARMA Control gel-maska 100ml.

Obj.č.: 3801s  1286 Kč (51,60 EUR) 3801s  1286 Kč (51,60 EUR) 
ušetříte 338 Kč (13,60 EUR)338 Kč (13,60 EUR)
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CONTROL BASE 
(viz. ochrana pleti a make-up - str. 69)

MASTNÁ PLEŤ
s rozšířenými póry

MASTNÝ TYP PLETI SE ZPRAVIDLA 
PROJEVUJE ROZŠÍŘENÝMI PÓRY. 

Snadno se vytvářejí komedony (akné).
Pleť produkuje velké množství kožního mazu a její struktura 
připomíná pomerančovou kůru. 

Pro zdravý a svěží vzhled mastného typu pleti je důležité 
pravidelné čištění (nikoliv však vysušování), předcházení 
vzniku zánětlivých procesů a zachování přirozené pružnosti 
pleti (tonizace).

DOPLŇKOVÁ PÉČE: 
• Antistres lifting sérum
 pro detoxikaci

• Odličovač očního make-upu

• Aktivní peeling
 (exfoliace)
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CONTROL KRÉM 24H
pro mastnou a problematickou pleť

Lehce vstřebatelná textura nové generace 
day & night (2 v 1) zanechá pleť sjednocenou 
a oživenou.
Aktivní látky: aloe vera, hamamelis, šalvěj, 
vitaminy, glycerin a mikroemulzní systém jsou 
zaměřeny na stažení pórů a redukci aknózních 
projevů.
Aplikace: dle potřeby na vyčištěnou pleť.
50ml  obj.č.: 2309 / 499 Kč / 20 EUR     
(vzorek 4ml) 35 Kč /1,50 EUR

SADA kompletní péče o mastnou pleť  
Control Tonic 200ml, Control krém 24H 50ml, Control čisticí emulze 200ml Control Tonic 200ml, Control krém 24H 50ml, Control čisticí emulze 200ml 
+ ZDARMA Čisticí maska s kaolinem 18ml.+ ZDARMA Čisticí maska s kaolinem 18ml.

Obj.č.: 3802s  1017 Kč (40,80 EUR)  3802s  1017 Kč (40,80 EUR)   
ušetříte 218 Kč (8,80 EUR)218 Kč (8,80 EUR)

BYLINNÁ TONIZAČNÍ MASKA

Gelová maska s vitaminy a bylinnými extrakty. 
Aktivní látky: arnika, dubová kůra, černý bez a vit. 
C se zaměřují na látkovou výměnu a okysličování 
pleti. Stahují póry, tonizují a posilují pleť. 
Aplikace: po vyčištění pleti. Nechte působit 15 - 20 
min., poté smyjte vodou a naneste krém.
18ml  obj.č.: 2306 / 218 Kč / 8,80 EUR
(vzorek 4ml) 35 Kč / 1,50 EUR

ČISTICÍ MASKA S KAOLINEM

Odstraňuje odumřelé kožní buňky (působí 
exfoliačně). 
Aktivní látky: kaolin, calcium carbonát, bentonit 
a kosmetické oleje tonizují, odstraňují přebytečný 
kožní maz a čistí povrch pokožky. 
Aplikace: max. 2x týdně po dobu 5 - 15 min. Masku 
můžete použít celoplošně na problematickou 
a smíšenou pleť. U suché pleti aplikujte pouze na 
nos (k vyčištění pórů - mazových zátek, černých 
teček). 
18ml  obj.č.: 2305 / 218 Kč / 8,80 EUR
(vzorek 4ml) 35 Kč / 1,50 EUR
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NORMÁLNÍ PLEŤ JE NEJČASTĚJŠÍ 
V MLADŠÍM VĚKU A OBVYKLE SE Z NÍ BRZY 
STÁVÁ PLEŤ SUCHÁ.
Jde o typ, u kterého se nevyskytují komedony (akné) a nemáme 
pocit suchosti. 
Pravidelnou péčí kvalitními přípravky zpomalíme její změnu 
v pleť suchou.

SMÍŠENÁ PLEŤ 
JE NAOPAK NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ.
Její promaštění je největší ve středu obličeje (střed čela, nos 
a brada). Zde se mohou tvořit komedony (uhříky) a zanícená 
ložiska. Periferie obličeje jsou bez komedonů, pokožka je 
v těchto místech normální nebo suchá.

DOPLŇKOVÁ PÉČE: 
• Tónovací krém
 místo make-upu

• Antistres lifting sérum
 pro detoxikaci a aktivní hydrataci 

• Gel s olivovým olejem

• Odličovač očního make-upu

• Čisticí maska s kaolinem
 pro čištění

• Aktivní peeling
 (exfoliace)

NORMÁLNÍ
A SMÍŠENÁ PLEŤ



SADA kompletní péče o normální a smíšenou pleť 
Čisticí mléko 200ml, Balance Tonic 200ml, Balance krém 24H Čisticí mléko 200ml, Balance Tonic 200ml, Balance krém 24H 
50ml, Balance-calming maska 18ml50ml, Balance-calming maska 18ml
+ ZDARMA Gel s olivovým olejem 100ml.+ ZDARMA Gel s olivovým olejem 100ml.

Obj.č.: 3803s  1235 Kč (49,60 EUR)   3803s  1235 Kč (49,60 EUR)   
ušetříte 299 Kč (12 EUR) 299 Kč (12 EUR)

BALANCE-CALMING MASKA
pro normální a smíšenou pleť 

Hydrokomplex pro regeneraci a ochranu unavené, 
podrážděné pleti.
Aktivní látky: extrakt žen-šenu, olej měsíčku 
lékařského, calcium glukonát a vitamin E 
napomáhají udržet rovnováhu pleti, zklidňují 
pokožku a jsou zaměřeny proti tvorbě vrásek 
a stárnutí pleti. Výsledkem je hydratovaná, 
projasněná a svěží pleť. 
Aplikace: na vyčištěnou pleť. 1x týdně 
aplikujte na obličej, případně krk a dekolt 
na 15 min, poté smyjte. 
18ml  obj.č.: 2208 / 218 Kč / 8,80 EUR   
(vzorek 4ml) 35 Kč / 1,50 EUR

BALANCE KRÉM 24H

Textura nové generace day & night (2 v 1).
Aktivní látky: mikronizovaný extrakt žen-šenu, 
černého bezu, vitaminy E, C, zklidňujicí panthenol, 
glycerin a mikroemulzní systém poskytují pleti 
okamžitou a intenzivní hydrataci. Posilují přirozenou 
obranyschopnost pleti, chrání před předčasným 
stárnutím a nepříznivými vlivy životního prostředí. 
Aplikace: dle potřeby na vyčištěnou pleť.
50ml  obj.č.: 2206 / 499 Kč / 20 EUR   
(vzorek 4ml) 35 Kč / 1,50 EUR
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JE V MLÁDÍ VELMI KRÁSNÁ, 
NEBOŤ PRAKTICKY NETRPÍ PROJEVY AKNÉ 
A JINÝMI KOŽNÍMI ZÁNĚTY.
Je však velmi choulostivá a brzy začíná stárnout. 
Na suchou a citlivou pleť nepoužíváme přípravky obsahující 
vyšší procento alkoholu a neprovádíme peeling.
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DOPLŇKOVÁ PÉČE: 
• Tónovací krém
 místo make-upu

• Antistres lifting sérum
 pro detoxikaci a aktivní hydrataci 

• Gel s olivovým olejem

• Odličovač očního make-upu

• Čisticí maska s kaolinem (pouze T-zóna)
 pro čištění pórů a peeling

• Oční maska Dermaclinic

SUCHÁ PLEŤ



GEL S OLIVOVÝM OLEJEM

Obsahuje hydrokomplex, přírodní olivový 
a pupalkový olej a vitaminy pro zvláčnění 
a hydrataci pleti. 
Aplikace: pod krém nebo jako hydratační masku 
1x týdně. 
100ml  obj.č.: 2105 / 299 Kč / 12 EUR
(vzorek 4ml) 35 Kč / 1,50 EUR

SADA kompletní péče  o suchou pleť 
Čisticí mléko 200ml, Hydro-nutritive Tonic 200ml, Hydro-nutritive krém 24H 50ml, Čisticí mléko 200ml, Hydro-nutritive Tonic 200ml, Hydro-nutritive krém 24H 50ml, 
Hydro-nutritive maska 18ml Hydro-nutritive maska 18ml 
+ ZDARMA Gel s olivovým olejem 100ml.+ ZDARMA Gel s olivovým olejem 100ml.

Obj.č.: 3805s  1235 Kč (49,60 EUR)   3805s  1235 Kč (49,60 EUR)   
ušetříte 299 Kč (12 EUR) 299 Kč (12 EUR)

HYDRO-NUTRITIVE KRÉM 24H
pro suchou pleť 

Komfortní textura 2 v 1 nahrazující denní a noční 
krém.
Aktivní látky: přírodní oleje, pupalka, obilné klíčky, 
měsíček lékařský, vitaminy a mikroemulzní systém 
dodávají intenzivní vyživující péči, pružnost, jas 
a pevnost. Pleť zůstává dlouhodobě hebká a svěží 
se sametovým vzhledem.
Aplikace: dle potřeby na vyčištěnou pleť.
50ml  obj.č.: 2107 / 499 Kč / 20 EUR   
(vzorek 4ml) 35 Kč / 1,50 EUR

HYDRO-NUTRITIVE MASKA 
pro suchou a zralou pleť

Nová generace aktivních látek pro intenzivní péči.
Aktivní látky: extrakt kostivalu, měsíček lékařský 
a vitaminy podporují regeneraci pokožky, 
normalizují a zjemňují pleť, zlepšují její strukturu 
a elasticitu. 
Aplikace: na vyčištěnou pleť. 1x týdně aplikujte na 
obličej, příp. krk a dekolt na 15 min, poté smyjte.
18ml  obj.č.: 2109 / 218 Kč / 8,80 EUR   
(vzorek 4ml) 35 Kč / 1,50 EUR

25
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PRVNÍ DROBNÉ
VRÁSKY

ČAS NELZE ZASTAVIT, DŘÍVE ČI POZDĚJI 
SE NA PLETI OBJEVÍ PRVNÍ VRÁSKY.

U sušší pleti jsou viditelné dříve. 
U smíšené a mastné pleti později. Právě nyní je nutné vráskám 
předcházet.

Charakteristickou vlastností liposomů je jejich schopnost 
okamžitě proniknout do pokožky. 
Navážeme-li na ně dostatečné množství účinných látek, 
dosáhneme vynikajícího účinku podpoření regenerace 
a ochrany.

DOPLŇKOVÁ PÉČE: 
• Tónovací krém
 místo make-upu

• Antistres lifting sérum
 pro detoxikaci a aktivní hydrataci 

• Čisticí maska s kaolinem
 pro čištění pórů

• Aktivní peeling
 (exfoliace)

• Gel s olivovým olejem

• Oční maska Dermaclinic



OČNÍ HYDROBALZÁM LIPODERM

Hydratační gel pro péči o oční okolí, víčka 
a podoční váčky. 
Aktivní látky: lecitin, mikrokapsulovaný beta-glucan, 
vit. E a  glycerin mají pozitivní vliv na pružnost 
a strukturu pokožky. Gel zanechává lehce relaxační 
a chladivý efekt. 
Aplikace: přípravek jemně vklepejte do očních 
partií a poté překryjte krémem nebo make-upem.  
30ml  obj.č.: 2552 / 499 Kč / 20 EUR
(vzorek 2ml) 35 Kč / 1,50 EUR

KRÉM S LIPOSOMY 

Polomastný regenerační krém pro denní i noční 
péči. 
Aktivní látky: lecitin, derivát kokosového oleje, 
glycerin a vit. E pro pravidelnou každodenní péči, 
oživení a udržení mladistvého vzhledu.
Aplikace: na vyčištěnou pleť.
50ml  obj.č.: 2551 / 499 Kč / 20 EUR
(vzorek 4ml) 35 Kč / 1,50 EUR

SADA kompletní péče o pleť s drobnými vráskami 
Hydro-nutritive Tonic 200ml, Gel s olivovým olejem 100ml, Hydro-nutritive Tonic 200ml, Gel s olivovým olejem 100ml, 
Oční hydrobalzám Lipoderm 30ml, Krém s liposomy 50ml Oční hydrobalzám Lipoderm 30ml, Krém s liposomy 50ml 
+ ZDARMA Čisticí mléko 200ml, Balance-calming maska 18ml.+ ZDARMA Čisticí mléko 200ml, Balance-calming maska 18ml.

Obj.č.: 3806s  1556 Kč (62,40 EUR)   3806s  1556 Kč (62,40 EUR)   
ušetříte 477 Kč (19,20 EUR) 477 Kč (19,20 EUR)

27

6 za cenu 4



28

KYSELINA HYALURONOVÁ SE VÝZNAMNĚ 
PODÍLÍ NA HYDRATACI KŮŽE.

Je obsažena v lidském organismu a hojně se využívá v lékařství 
i kosmetice pro vyhlazení vrásek. 

Okamžitě obnovuje objem pleti a viditelně ji zjemňuje. Účinek 
kyseliny hyaluronové v přípravcích FOR LIFE & MADAGA 
je podpořen obsahem dalších účinných látek, společně se 
základem přírodního původu.

DOPLŇKOVÁ PÉČE: 
• Natural Look

• 2DERM colour
 místo make-upu

• Čisticí maska s kaolinem
 čištění a exfoliace (pouze T-zóna)

• Odličovač očního make-upu

• Oční maska Dermaclinic

• přípravky Dermaclinic

ZRALÁ PLEŤ
vyhlazení vrásek
lifting a hydratace

VĚ
K 

25
+

 



HYALURONIC ACID SÉRUM

Koncentrované hydrofi lní sérum v optimálním 
složení s vynikající schopností vázat a udržet vodu 
v pleti.
Aktivní látky: kyselina hyaluronová / HA (50 – 3000 
kDa), lipogel, panthenol. Schopnost HA pronikat 
do pokožky a jedinečné hydratační a viskoelastické 
vlastnosti, umožňují zjemnění textury kůže 
a obnovení její elasticity, což jsou faktory klíčové 
pro účinné omezení vrásek a vypnutí pokožky.
Aplikace: na vyčištěnou pleť samostatně nebo pod 
krém. Sérum zapracujte prsty vtlačením do pleti.
30ml  obj.č.: 2587 / 710 Kč / 28,40 EUR
(vzorek 2ml) 45 Kč / 2 EUR

NÁŠ 
TIP

Pro maximální účinek doporučujeme používat 
HYALURONIC ACID krém společně s přípravkem 
HYALURONIC ACID sérum.

HYALURONIC ACID KRÉM

Na den i noc s optimální koncentrací revitalizačních 
složek. 
Aktivní látky: vitamin E, panthenol, kyselina 
hyaluronová (50 – 3000 kDa), NMF se používají 
k vyplnění a vypnutí vrásek v oblasti čela, úst 
a nosoretních rýh. Složení neucpává póry, je 
nekomedogenní. 
Aplikace: na vyčištěnou pleť samostatně nebo 
na sérum. Ideální jako podklad pod make-up.
50ml  obj.č.: 2594 / 743 Kč / 29,80 EUR
(vzorek 2ml) 45 Kč / 2 EUR

29

SADA kompletní péče Hyaluronic Acid 
Pleťové tonikum Dermaclinic 200ml, Hyaluronic Acid sérum Pleťové tonikum Dermaclinic 200ml, Hyaluronic Acid sérum 
30ml, Hyaluronic Acid krém 50ml 30ml, Hyaluronic Acid krém 50ml 
+ ZDARMA Čisticí lotion Dermaclinic 200ml, Oční krém + ZDARMA Čisticí lotion Dermaclinic 200ml, Oční krém 
Dermaclinic 2 ml.Dermaclinic 2 ml.

Obj.č.: 2840s  1885 Kč (75,50 EUR)    2840s  1885 Kč (75,50 EUR)    
ušetříte 467 Kč (18,80 EUR) 467 Kč (18,80 EUR) 5 za cenu 3
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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.

DOPLŇKOVÁ PÉČE: 
• Tónovací krém
 místo make-upu

• Čisticí maska s kaolinem
 čištění a exfoliace (pouze T-zóna)

• Gel s olivovým olejem

• Odličovač očního make-upu

• Oční maska Dermaclinic

ZRALÁ PLEŤ
lifting, hydratace, detoxikaceVĚ

K 
30
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ANTISTRES LIFTING MASKA 

Krémová maska pro pleť s vyššími nároky. 
Aktivní látky: extrakt zeleného čaje, cukerné 
estery, derivát kokosového oleje, vit. E, kyselina 
hyaluronová (50 – 3000 kDa) a soft gel intenzivně 
posilují povadlou, unavenou pleť. 
Aplikujte 1x týdně po dobu 15 min., poté smyjte.
18ml  obj.č.: 2549 / 232 Kč / 9,30 EUR
(vzorek 4ml) 35 Kč / 1,50 EUR

ANTISTRES LIFTING SÉRUM 
s hydrokomplexem a antioxidanty 
pro osvěžení a rozjasnění pleti

Aktivní látky: zelený čaj (extrakt), Hyaluronic Acid 
(kyselina hyaluronová, 50 – 3000 kDa), beta-glucan, 
bisabolol, vit. E a olivový olej jsou určeny k vypnutí 
a zjemnění pokožky. Extrakt zeleného čaje 
detoxikuje a bojuje proti volným radikálům.
Aplikace: ráno pod make-up nebo krém a večer na 
vyčištěnou pleť.
30ml  obj.č.: 2548 / 585 Kč / 23,40 EUR
(vzorek 2ml) 45 Kč / 2 EUR

ANTISTRES LIFTING KRÉM 

Krém na denní i noční péči pro pleť s vyššími nároky.
Aktivní látky: extrakt zeleného čaje, cukerné 
estery, derivát kokosového oleje, vit. E, kyselina 
hyaluronová (50 – 3000 kDa) - hydratační faktor 
a soft gel pleť hydratují, vyhlazují, očišťují a zaměřují 
se proti volným radikálům. 
Aplikace: na vyčištěnou pleť.
50ml  obj.č.: 2547 / 533 Kč / 21,40 EUR
(vzorek 4ml) 35 Kč / 1,50 EUR

SADA Antistres kompletní péče o zralou pleť 
Čisticí lotion Dermaclinic 200ml, Pleťové tonikum Dermaclinic 200ml, Antistres Čisticí lotion Dermaclinic 200ml, Pleťové tonikum Dermaclinic 200ml, Antistres 
lifting krém 50ml, Oční krém Dermaclinic 30ml lifting krém 50ml, Oční krém Dermaclinic 30ml 
+ ZDARMA Antistres lifting sérum 30ml, Antistres lifting maska 18ml.+ ZDARMA Antistres lifting sérum 30ml, Antistres lifting maska 18ml.

Obj.č.: 2809s  1996 Kč (80 EUR)2809s  1996 Kč (80 EUR)
ušetříte 765 Kč (32,70 EUR)765 Kč (32,70 EUR)
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ZHRUBA PO 30. ROCE ŽIVOTA 
ZTRÁCÍ POKOŽKA 
VELMI RYCHLE ELASTICITU A ZPOMALUJE 
SE JEJÍ HYDROREGULAČNÍ SCHOPNOST. 

Je nutné volit správné přípravky s vyváženým podílem 
výživných a hydratačních složek, které sice tvorbu vrásek 
úplně nezastaví, avšak pomohou ji zpomalit.

Kolem 40-tého roku života se pleť mění ve zralou, náročnou 
a péče o ni vyžaduje zvýšenou pozornost. 
Vlivem snížené schopnosti vlastní regenerace ztrácí velmi 
rychle pružnost (elasticitu), začínají se tvořit hlubší vrásky. 
Zralá pleť potřebuje více výživných látek a především je nutná 
její ochrana před vnějšími vlivy.

DOPLŇKOVÁ PÉČE: 
• Tónovací krém
 místo make-upu

• Čisticí maska s kaolinem
 čištění a exfoliace (pouze T-zóna)

• Gel s olivovým olejem

• Odličovač očního make-upu

• Oční maska Dermaclinic

ANTISTRES LIFTING SÉRUM
(viz. péče o zralou pleť 
- lifting, hydratace, detoxikace - str. 31)

ZRALÁ, 
NÁROČNÁ PLEŤ
výživa a hydratace

VĚ
K 

30
+
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VITAMINOVÁ MASKA

Vyvážený komplex výživných látek a vitamínů.
Aktivní látky: ceramidy, hydrokomplex, vit. E, 
panthenol a bisabolol jsou určeny pro výživu 
a ochranu epidermálních kožních buněk. Bisabolol 
napomáhá ke zklidnění citlivé pleti. 
Aplikace: 1x týdně po dobu 15 min., poté smyjte. 
Nedoporučujeme aplikovat na rozšířené žilky 
v obličeji.
18ml  obj.č.: 1702 / 232 Kč / 9,30 EUR
(vzorek 4ml) 35 Kč / 1,50 EUR

HYDROOPTIMAL REGENERAČNÍ MASKA

S obsahem zklidňujících složek 
k optimalizaci struktury pleti.
Aktivní látky: hydratační složky (NMF), 
lecitin, rakytníkový olej a vitaminový 
komplex pro hydrataci, výživu a zlepšení 
struktury pleti.
Aplikace: 1x týdně po dobu 15 min., poté 
smyjte. Po ošetření je pleť hebká, jemná 
na dotek a uvolněná.
18ml  obj.č.: 2563 / 218 Kč / 8,80 EUR
(vzorek 4ml) 35 Kč / 1,50 EUR

KRÉM SE SFINGOLIPIDY 

Hydroaktivní pleťový krém pro denní i noční péči. 
Aktivní látky: ceramidy, hydrokomplex a vitamin E 
jsou látky zaměřené proti stárnutí pleti. 
Sfi ngolipidy - Ceramidy zabraňují deformacím 
buněk, napomáhají udržet vodu v pokožce 
a přispívají k její pružnosti.
Aplikace: na vyčištěnou pleť. Vynikající je také 
po pobytu na slunci.
50ml  obj.č.: 1700 / 499 Kč / 20 EUR
(vzorek 4ml) 35 Kč / 1,50 EUR

HYDROOPTIMAL REGENERAČNÍ KRÉM 

Polomastný krém pro denní i noční péči, 
speciálně vyvinutý pro zralou pleť.
Aktivní látky: zvýšené množství 
nemastného přírodního oleje s přídavkem 
lecitinu, rakytníkový olej, betaglukan 
a hydratační složky (NMF) pro ochranu, 
zvláčnění, výživu a udržení vlhkosti pleti. 
Aplikace: na vyčištěnou pleť.
50ml  obj.č.: 2562 / 499 Kč / 20 EUR
(vzorek 4ml) 35 Kč / 1,50 EUR

SADA kompletní péče o zralou pleť - hydratace, 
regenerace 
Hydro-nutritive Tonic 200ml, Gel s olivovým olejem 100ml, Hydro-nutritive Tonic 200ml, Gel s olivovým olejem 100ml, 
Krém se Sfi ngolipidy 50ml, Antistres lifting sérum 30mlKrém se Sfi ngolipidy 50ml, Antistres lifting sérum 30ml
+ ZDARMA Čisticí mléko 200ml, Vitaminová maska 18ml.+ ZDARMA Čisticí mléko 200ml, Vitaminová maska 18ml.

Obj.č.: 3807s  1642 Kč (65,80 EUR) 3807s  1642 Kč (65,80 EUR) 
ušetříte 491 Kč (19,70 EUR) 491 Kč (19,70 EUR)

SADA kompletní péče o zralou pleť - výživa, regenerace 
Hydro-nutritive Tonic 200ml, Gel s olivovým olejem Hydro-nutritive Tonic 200ml, Gel s olivovým olejem 
100ml, Hydrooptimal regenerační krém 50ml, Antistres 100ml, Hydrooptimal regenerační krém 50ml, Antistres 
lifting sérum 30ml + ZDARMA Čisticí mléko 200ml, lifting sérum 30ml + ZDARMA Čisticí mléko 200ml, 
Hydrooptimal regenerační maska 18ml.Hydrooptimal regenerační maska 18ml.

Obj.č.: 3808s  1642 Kč (65,80 EUR)3808s  1642 Kč (65,80 EUR)
ušetříte 477 Kč (19,20 EUR) 477 Kč (19,20 EUR)

6 za cenu 4 6 za cenu 4
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PLEŤ SE ZTRÁTOU ELASTICITY
ochrana a regenerace

DOPLŇKOVÁ PÉČE: 
• Tónovací krém - místo make-upu

• Čisticí maska s kaolinem - čištění a exfoliace (pouze T-zóna)

• Gel s olivovým olejem  •  Odličovač očního make-upu

• Oční maska Dermaclinic  •  přípravky Dermaclinic

KOLAGEN 
JE ZÁKLADNÍ BÍLKOVINA
NAŠEHO ORGANISMU.

Kolagenová vlákna ovlivňují pružnost 
a vláčnost pokožky i její stárnutí. Nejvíce 
kolagenu je v kůži obsaženo ve věku 
15-20 let, později se jeho obsah postupně 
snižuje. 
Mezi 25.–30. rokem se jeho defi cit 
projevuje tvorbou vrásek, suchou pletí, 
lámavostí vlasů a křehkými nehty. 
U žen po menopauze nastává nejrychlejší 
pokles obsahu kolagenu v kůži. Zevní 
dodávání COLLAGENu ACTIVE ve formě 
séra či krému má významný regenerační 
efekt, poněvadž podporuje normalizaci 
ochranného kožního fi lmu - epidermu 
a vytváří bariéru, která zmírňuje ztráty 
vlhkosti kůže. Aminokyseliny, jenž 
COLLAGEN ACTIVE obsahuje, mají 
schopnost proniknout do hloubky 
a poskytují kůži zdroj výživných látek.

COLLAGEN ACTIVE
FOR LIFE & MADAGA je hydrát biologicky 
aktivního 96% kolagenu, který je vázán 
na vhodný „nosič“ (krém či fl uid). 
Technologie výroby přípravků FOR LIFE 
& MADAGA - HIGH TECHNOLOGY 
III (obdobná jako u léčiv) zaručuje 
optimální rozmělnění nosných částic na 
MIKRONIZOVANOU velikost, díky které 
účinná látka snadno proniká do kůže.



SADA kompletní péče Collagen Active
Pleťové tonikum Dermaclinic 200ml, Collagen Active sérum Pleťové tonikum Dermaclinic 200ml, Collagen Active sérum 
30ml, Collagen Active krém 50ml 30ml, Collagen Active krém 50ml 
+ ZDARMA Čisticí lotion Dermaclinic 200ml, Oční krém + ZDARMA Čisticí lotion Dermaclinic 200ml, Oční krém 
Dermaclinic 2ml.Dermaclinic 2ml.

Obj.č.: 2841s  1905 Kč (76,30 EUR)2841s  1905 Kč (76,30 EUR)
ušetříte 467 Kč (18,80 EUR) 467 Kč (18,80 EUR)

COLLAGEN ACTIVE SÉRUM

Pro vyhlazenou pleť s mladistvým vzhledem.
Aktivní látky: hydratační složky (NMF), collagen, 
kyselina hyaluronová (50 – 3000 kDa) a panthenol 
jsou klíčové složky k omezení vrásek a obnovení 
elasticity pokožky. Efekt aktivních látek je patrný 
téměř okamžitě, rychle penetruje do kožního 
povrchu a tzv. „působí jako výplň nebo-li tmel“. 
Aplikace: na vyčištěnou pleť. Sérum zapracujte 
prsty vtlačením do pleti samostatně nebo pod 
krém.
30ml  obj.č.: 2591 / 720 Kč / 28,80 EUR
(vzorek 2ml) 45 Kč / 2 EUR

COLLAGEN ACTIVE KRÉM

Jemný krém pro den i noc s ochranným, 
revitalizačním a hydratačním charakterem. 
Aktivní látky: collagen, kyselina hyaluronová (50 
– 3000 kDa), vit. E a mikroemulzní systém navozují 
efekt sametové pleti, stimulují proces syntézy 
kolagenových vláken a vyhlazování vrásek. 
Kůže je elastičtější a jemná na dotek.
Aplikace: na vyčištěnou pleť samostatně nebo na 
sérum.
50ml  obj.č.: 2592 / 753 Kč / 30,20 EUR
(vzorek 2ml) 45 Kč / 2 EUR

NÁŠ 
TIP

Pro maximální účinek doporučujeme používat 
COLLAGEN ACTIVE krém společně s přípravkem 
COLLAGEN ACTIVE sérum.

35
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OBSAHUJE LÁTKY S EXCELENTNÍM
KOMPLEXNÍM ÚČINKEM NA PLEŤ.  

Suroviny jsou pečlivě kontrolovány po stránce čistoty a účinku. 

Jsou nekomedogenní (nezatěžují kůži a póry). 

Přípravky neobsahují návykové složky.

Účinek aktivních látek: 

REMODELAČNÍ, VÝŽIVNÝ, HYDRATAČNÍ, LIFTINGOVÝ, 
PROTIVRÁSKOVÝ, RESTRUKTURALIZAČNÍ, OCHRANNÝ.

DOPLŇKOVÁ PÉČE: 
• Čisticí lotion Dermaclinic

• Pleťové tonikum Dermaclinic

• Odličovač očního make-upu

• Natural Look - rozjasňující tónovací krém 
 Biological (místo make-upu)

• Oční krém Dermaclinic

• Oční maska Dermaclinic

REMODELLING
BIOLOGICAL
DAY & NIGHT 
exkluzivní péče pro zralou pleť 

1

2

3
4

5 6

7



SADA Remodelling Biological
Remodelling Cream Biological 50ml,Remodelling Cream Biological 50ml, 
Remodelling Elixir Biological 30ml.Remodelling Elixir Biological 30ml.

Obj.č.: 2844s  1365 Kč (55,50 EUR)2844s  1365 Kč (55,50 EUR)
ušetříte 341 Kč (12,90 EUR)341 Kč (12,90 EUR)

REMODELLING ELIXIR BIOLOGICAL 
DAY & NIGHT  

Inovační hydrofl uidní sérum s bio-synergickým 
komplexem látek pro remodelaci pleti. 
Aktivní látky: bisabolol, collagen, hyaluronic acid 
(50 – 3000 kDa), NMF, vit. E, biomolekulární extrakt 
mořských řas, extrakt heřmánkovce nevonného 
a panthenol jsou zaměřeny na komplexní anti-age, 
lifting a ochranný efekt. 
Aplikace: večer na vyčištěnou pleť. Pod krém 
nebo samostatně. Optimálně jemnými poklepy 
a vtlačením remodelační masáží (viz. obrázek). 
30ml  obj.č.: 1908 / 853 Kč / 34,20 EUR     
(vzorek 2ml) 60 Kč / 2,50 EUR

REMODELLING CREAM BIOLOGICAL 
DAY & NIGHT  

Bohatá exkluzivní textura s bio-synergickými účinnými složkami.
Pleť je díky vlivu aktivních látek hýčkaná a svěží bez pocitu 
napětí, suchosti nebo naopak zvýšené mastnoty. Působí 
přirozeně jako nikdy předtím.
Aktivní látky: bisabolol, meruňkový olej, collagen, hyaluronic 
acid (50 – 3000 kDa), NMF, vit. E, biomolekulární extrakt 
mořských řas, extrakt heřmánkovce nevonného a medilan pro 
sametově přirozený vzhled.
Aplikace: ráno a večer na vyčištěnou pleť.
Optimálně jemnými tahy remodelační masáže (viz. obrázek). 
50ml  obj.č.: 1907 / 853 Kč / 34,20 EUR      
(vzorek 2ml) 60 Kč / 2,50 EUR

NÁŠ 
TIP

Pro maximální účinek doporučujeme používat 
REMODELLING cream společně s přípravkem 
REMODELLING elixir.
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„ENERGIZUJÍCÍ SÍLA PRO DOKONALÝ VZHLED V JEDNOM JEDINÉM KROKU“



M
y sec

retMY SECRET 
24K GOLD CREAM & 24K GOLD ELIXIR

jsou navrženy dle nejmodernějších poznatků odborníků z oblasti kosmetologie a dermatologie. 
Jejich unikátní technologie zpracování posouvá hranice v oblasti kosmetické péče. 
For Life spol. s r. o. vyvíjel tuto zcela novou technologii několik let a nyní ji v unikátním složení 
uvedl na trh.
Jedinečnost umocňuje průvodní certifi kát, který potvrzuje TOP kvalitu a deklaruje obsah 
účinných látek.

LUXUSNÍ KOMPLEX 
MIKROPRÁŠKOVÉHO 24Ka ZLATA A VYSOKÉ KONCENTRACE KOLOIDNÍHO ZLATA, 
KAVIÁRU, ROSTLINNÝCH BUNĚČNÝCH EXTRAKTŮ, PROTIVRÁSKOVÝCH AKTIVNÍCH LÁTEK 
A VITAMINOVÝCH MIKROKAPSULÍ, posouvá hranice v péči o pleť v kosmetický ceremoniál.

AKTIVNÍ LÁTKY:
• 24 Ka mikropráškové zlato • 24 Ka koloidní zlato • Rostlinné kmenové buňky Citrustem™  
•  Kaviár • Kyselina Hyaluronová (50 – 3000 kDa) • Kolagen • Hydratační a vitaminový komplex

ÚČINEK AKTIVNÍCH LÁTEK:
• chrání proti předčasnému stárnutí pleti, napomáhá redukovat mimické i hluboké vrásky
• zlepšuje elasticitu, zjemňuje vzhled pleti, navrací přirozený jas
• poskytuje intenzivní hydrataci, dodává energii, zvyšuje pevnost pleti a její pružnost
• redukuje nepříjemné známky únavy, uvolňuje napětí v pokožce
• napomáhá bojovat proti toxinům a negativním vlivům životního prostředí
• neucpává póry, navozuje vysoký pocit komfortu
• zanechává pleť sametově hebkou a vyhlazenou
• faktor molekulární obnovy stimuluje seberegenerační funkci pokožky a regeneraci buněk

24K GOLD CREAM
50ml (prodejný výhradně v setu)   
(vzorek 2ml) 100 Kč / 4 EUR

APLIKACE: 
Na čistou pleť ráno a večer, vmasírujte jemnými tahy či poklepy.

DOPLŇKOVÁ PÉČE: Čisticí lotion Dermaclinic, Pleťové tonikum Dermaclinic, 
Natural Look - rozjasňujicí tónovací krém Biological, Odličovač očního make-upu.

24K GOLD ELIXIR
30ml  obj.č.: 1910 / 1400 Kč / 56 EUR     
(vzorek 2ml) 100 Kč / 4 EUR

MY SECRET 24K GOLD SET
Výhodné balení obsahuje 24K GOLD ELIXIR 30ml s 50% slevou! 

+ 24K GOLD CREAM 50ml.
Obj.č.: 2846s / 2800 Kč (112 EUR)
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„Cena platiny často výrazně převyšuje 
cenu zlata. V kosmetologii nové generace 
proto představuje nedocenitelnou složku, 
působící proti známkám času.“
V rámci výzkumu nové oblasti využití 
vzácných kovů bylo zjištěno, že koloidní 
platina disponuje schopností proniknout 
do mezibuněčných prostor pleti.

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, aplikované v řadě MY SECRET, 
byly ověřeny IN VIVO a IN VITRO studiemi, 
které potvrdily jejich účinnost.

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



MY SECRET 
BOTOPLATINUM CREAM & BOTOPLATINUM ELIXIR
Jedinečnost umocňuje průvodní certifi kát, který potvrzuje TOP kvalitu a deklaruje obsah 
účinných látek.

AKTIVNÍ LÁTKY:

• Koloidní platina - vzácná platina ve formě negativně nabitých nanočástic stabilizuje pleť 
 a mikrobiální fl óru. Vykazuje myorelaxační a rozjasňující efekt.

• Peptidy (Acetyl Hexapeptide - 8, Pentapeptide - 18) se aplikují na pokožku zevně, přičemž 
 působí na vyhlazení vrásek stejným mechanismem účinku jako botulotoxin aplikovaný 
 injekčně. Redukují hloubku vrásek a zlepšují vzhled výrazových linií. Navozují 
 výhradně relaxaci svalů, nemění nevratně mimiku tváře a nezpůsobují paralýzu svalů jako 
 botulotoxin. Jsou bezpečné a šetrné. *Prokázaný účinek redukce vrásek již po týdnu aplikace.

• Alteromonas z hlubokomořské řasy - stimuluje syntézu kolagenu a elastinu. 
 Působí jako expresní optická výplň vrásek a to okamžitě po aplikaci. 
 *Prokázaný účinek optického snížení hloubky vrásek o 15 % po dobu až 6 hodin. 

• Kyselina Hyaluronová II. generace - na rozdíl od předchozích forem působí 
 na úrovni mezibuněčné komunikace a zajišťuje dlouhodobý hydratační i okamžitý vypínací 
 efekt. *(50 – 3000 kDa) - atomová hmotnostní jednotka, Dalton.

• BIOsacharid - intenzivně a dlouhodobě hydratuje pleť, vhodně doplňuje účinek kyseliny 
 hyaluronové. Propůjčuje pleti sametový vzhled.

• Rostlinné kmenové buňky - faktor molekulární obnovy stimuluje seberegenerační 
 funkci pokožky a regeneraci buněk.

• Alfa-Bisabolol - přírodní zklidňující přísada.

• MEDILAN™ - má schopnost vytvářet lipoidní dvojvrstvy, regeneruje kožní povrch.

• Bambucké máslo (schea butter) - přírodní surovina pro ochranu pleti.

APLIKACE: 
ELIXIR - na čistou pleť ráno a večer, naneste přímo do linie vrásek.
CREAM - na čistou pleť ráno a večer, vmasírujte jemnými tahy a poklepy.

BOTOPLATINUM CREAM
50ml (prodejný výhradně v setu)  
(vzorek 2ml) 200 Kč / 8 EUR

seliny 

erační 
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MY SECRET BOTOPLATINUM SET
Obsahuje BOTOPLATINUM CREAM 50ml

+ ZDARMA BOTOPLATINUM ELIXIR 15ml (v hodnotě 1600 Kč / 64 EUR)
Obj.č.: 2847s / 3300 Kč (132 EUR)

BOTOPLATINUM ELIXIR
15ml  obj.č.: 1906 / 1600 Kč / 64 EUR   
(vzorek 2ml) 200 Kč / 8 EUR
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      „NOVÁ DIMENZE V NADČASOVÉ PÉČI“ 

„My secret Gold & Diamond Energy 
je výsledkem nejmodernějších výzkumů 
a poznatků kosmetologie a dermatologie 
v oblasti působení rejuvenation a anti-
pollution látek.“
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MY SECRET 
GOLD & DIAMOND ENERGY CREAM  /  GOLD & DIAMOND ENERGY ELIXIR

My secret - Gold & Diamond Energy překračuje nové hranice luxusu již v prvním doteku. 
Jeho nadčasové složení v synergii s energizující silou drahých kamenů a kovů (diamant a zlato) 
výrazně zmírňuje známky stárnutí a předchází civilizačnímu poškození pleti.
Luxusní ingredience, obsažené v této řadě, poskytují nejmodernější ochranu před volnými 
radikály, které jsou jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících stárnutí pokožky. 
Ve spojení s čistým diamantovým a zlatým práškem navozují efekt dokonale rozjasněné pleti, 
která odhaluje mladistvý výraz a celkově obnovuje vzhled pleti. 
Linky a vrásky jsou minimalizovány, pleť je vyživena a vyhlazena.
Jedinečnost umocňuje průvodní certifi kát, který potvrzuje TOP kvalitu a deklaruje obsah 
účinných látek.

ÚČINEK AKTIVNÍCH LÁTEK:
• napomáhá oddálit známky stárnutí pleti vlivem stresu a životního tempa, posiluje strukturu pleti
• pročišťuje, detoxikuje a chrání pokožku před negativními vlivy okolního prostředí 
• napomáhá obnovovat přirozenou mikrofl óru pleti
• opticky odráží světlo, rozjasňuje a zvýrazňuje kontury obličeje
• poskytuje celodenní intenzivní hydrataci a výživu 
• sametově hebké složení dodává pocit lehkosti a dokonalý komfort

AKTIVNÍ LÁTKY:
• Diamantový prášek z pravého bílého přírodního diamantu  •  24 Ka mikropráškové a koloidní 
 zlato  •  Alteromonas z hlubokomořské řasy  •  Kyselina Hyaluronová II. generace (50 – 3000 
 kDa)  •  Rostlinné kmenové buňky  •  Restrukturalizační komplex z mořských řas  •  Biosacharid
•  Bambucké máslo  •  Vitamin C  •  Vitamin E  •  Bisabolol  •  Medilan™ 

APLIKACE: 
ELIXIR: na čistou pleť každé ráno a večer, naneste do linie vrásek nebo vmasírujte do pleti.
CREAM: každé ráno a večer, po výše uvedené aplikaci elixíru stejné řady. 
Vmasírujte jemnými tahy a poklepy. Lehká, svěží textura se dobře nanáší a snadno vstřebává.

GOLD & DIAMOND ENERGY CREAM
30ml (prodejný výhradně v setu)  
(vzorek 2ml) 200 Kč / 8 EUR

GOLD & DIAMOND ENERGY ELIXIR
30ml (prodejný výhradně v setu)  
(vzorek 2ml) 200 Kč / 8 EUR

MY SECRET GOLD & DIAMOND ENERGY SET
Obsahuje GOLD & DIAMOND ENERGY CREAM 30ml 

+ ZDARMA GOLD & DIAMOND ENERGY ELIXIR 30ml (v hodnotě 4500 Kč / 180 EUR)
Obj.č.: 2849s / 4900 Kč (196,40 EUR)

ní 
0 
d
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„MODERNÍ TECHNOLOGIE A BOHATÉ SLOŽENÍ 
PRO EFEKTIVNÍ PÉČI O OČNÍ OKOLÍ“



M
y sec

retMY SECRET 
EXCLUSIVE EYE CREAM

udržuje hydratační rovnováhu a předchází vysušování pleti, které je nejčastější příčinou tvorby 
vrásek. Díky vyhlazujícím účinkům působí proti známkám času a dodává očím jas. 
Aktivní látky navíc chrání pleť proti vnějším vlivům a rozmarům počasí.

ÚČINEK AKTIVNÍCH LÁTEK:

• hloubkově hydratuje a intenzivně vyživuje oční okolí
• předchází vzniku vrásek, okamžitě po aplikaci je opticky vyhlazuje 
• dodává křehké pokožce očí energii a zdokonaluje kvalitu pleti
• navozuje absolutní komfort

AKTIVNÍ LÁTKY:

• Alteromonas z hlubokomořské řasy - stimuluje syntézu kolagenu a elastinu. Působí jako 
 expresní optická výplň vrásek a to okamžitě po aplikaci. *Prokázaný účinek optického snížení 
 hloubky vrásek o 15 % po dobu až 6 hodin. 

• Kyselina Hyaluronová II. generace - na rozdíl od předchozích forem působí na úrovni 
 mezibuněčné komunikace a zajišťuje dlouhodobý hydratační i okamžitý vypínací efekt. 
 *(50 – 3000 kDa) - atomová hmotnostní jednotka, Dalton.

• Alfa-Bisabolol, Panthenol - přírodní zklidňující přísady.

• MEDILAN™ - má schopnost vytvářet lipoidní dvojvrstvy, regeneruje kožní povrch.

• Bambucké máslo (schea butter) - přírodní surovina pro ochranu pleti.

APLIKACE: 
Lehká, svěží textura se dobře nanáší a snadno vstřebává. Aplikujte ráno a večer do oblasti 
očního okolí, jemně vmasírujte. Následně pokračujte běžnou péčí, ideálně přípravky stejné 
kosmetické linie My secret (24K GOLD, BOTOPLATINUM, GOLD & DIAMOND ENERGY).

EXCLUSIVE EYE CREAM
15ml  obj.č.: 1911 / 950 Kč / 38 EUR     
(vzorek 2ml) 200 Kč / 8 EUR

45
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GRAPEVINE LINE
THERAPY

SPECIÁLNÍ VINNÁ ŘADA 
obsahující unikátní účinnou složku δ-Viniferin. 
Vinná réva a vinný olej, získaný moderními technologiemi, 
jsou novodobým trendem v kosmetické péči.
Blahodárné účinky vína tak budete moci vyzkoušet na vlastní 
kůži.

DOPLŇKOVÁ PÉČE: 
• Čisticí lotion Dermaclinic

• Pleťové tonikum Dermaclinic

• Natural Look - rozjasňující tónovací krém 
 Biological - místo make-upu

• Oční krém Dermaclinic

• Odličovač očního make-upu

Mikroemulzní  řada na bázi 
BIOaktivních ingrediencí
pro všechny typy pleti vyjma velmi mastné
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ÚČINNÉ LÁTKY:

δ-Viniferin - biotechnologický extrakt ze šťávy 
z hroznů, je patentován a klinicky testován 
francouzskými laboratořemi pro své unikátní účinky:
• multigenerační anti-age efekt - od prvních vrásek 
 až po hluboké
• buněčná ochrana
• prevence příznaků stárnutí pleti
• stimulace kolagenu
• detox a neutralizace volných radikálů v pokožce

BIO olej z hroznových jader a mandlový olej 
(lisovaný za studena) - látky bohaté na antioxidanty, 
vyživují a chrání pokožku.

Bambucké máslo (schea butter) - přírodní surovina 
pro ochranu citlivé pleti.

BIOsacharid - intenzivně a dlouhodobě hydratuje 
pleť, podobně jako kyselina hyaluronová. Dodává 
sametový vzhled.

UV titan (nano) - speciální přírodní anorganický 
UV fi ltr s povrchovou úpravou. Vhodný pro použití 
v ochranných krémech bez známých vedlejších 
nežádoucích účinků. 

GRAPEVINE LINE THERAPY CREAM

Denní krém na bázi přírodních surovin zaměřených na sametový 
vzhled, komplexní ochranu a anti-age efekt.
Aktivní látky: δ-Viniferin, BIO olej z hroznových jader, mandlový olej, 
bambucké máslo, biosacharid, anorganický UV titan (nano fi ltr), 
vitaminy E, A, F a minerály. 
Aplikace: na vyčištěnou pleť důkladně rozetřete malé množství 
přípravku. Použijte samostatně nebo pod make-up.
50ml  obj.č.: 2596 / 639 Kč / 25,60 EUR
(vzorek 4ml) 45 Kč / 2 EUR

GRAPEVINE LINE THERAPY CONCENTRATE

Koncentrát příjemné (fl uid/krém) textury se zvýšeným podílem 
bioaktivních účinných látek a olejů. 
Aktivní látky: δ-Viniferin, BIO olej z hroznových jader, mandlový 
olej, biosacharid, vitaminy E, A, F a minerály jsou zaměřeny na 
mimořádnou výživu, hydrataci a komplexní anti-age efekt.
Aplikace: na vyčištěnou pleť, nejlépe večer. Malé množství přípravku 
rozetřete na obličej, krk, případně dekolt. Koncentrát není nutné 
překrývat krémem.
30ml  obj.č.: 2595 / 628 Kč / 25,20 EUR
(vzorek 2ml) 45 Kč / 2 EUR

GRAPEVINE LINE THERAPY MASK

Krémová maska na bázi přírodních surovin pro sametový vzhled.
Aktivní látky: δ-Viniferin, BIO olej z hroznových jader, mandlový 
olej, bambucké máslo, biosacharid,  vitaminy E, A, F a minerály 
se vyznačují vlastnostmi navozující komplexní ochranu 
a anti-age efekt. 
Aplikace: na vyčištěnou pleť, v rámci kosmetické péče malé množství 
(cca 4 ml) rozetřete na obličej a krk, nechte působit 10 – 15 min, 
poté smyjte nebo odsajte papírovým ubrouskem.

Upozornění: působení δ-Viniferinu 
δ-Viniferin a antioxidanty mimo jiné prokrvují pleť. Masku neaplikujte 
do očního okolí. U kuperózní a citlivé pleti zkraťte dobu působení 
na 5-8 minut.
18ml  obj.č.: 2597 / 242 Kč / 9,70 EUR
(vzorek 4ml) 45 Kč / 2 EUR

SADA kompletní péče Grapevine Line 
Therapy 
Grapevine Line Therapy Cream 50ml, Grapevine Grapevine Line Therapy Cream 50ml, Grapevine 
Line Therapy Concentrate 30mlLine Therapy Concentrate 30ml

Obj.č.: 2845s  1013 Kč (40,70 EUR)2845s  1013 Kč (40,70 EUR)
ušetříte 254 Kč (10,10 EUR)254 Kč (10,10 EUR)
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PRECIZNÍ KOSMETICKÁ LINIE 
NEJVYŠŠÍ KVALITY ZE SKUTEČNĚ
EKOLOGICKY ČISTÝCH SUROVIN 
z kontrolovaného zemědělství s BIO a ECOCERT certifi káty. 
Obsahuje přírodní oleje lisované za studena v BIO kvalitě, 
které se vyznačují vysokým obsahem přírodních minerálů, 
vitaminů a antioxidantů, důležitých pro udržení kvality zdravé 
pleti. Řada je určena pro dlouhodobé preventivní ošetření 
všech typů pleti (mino velmi mastné), všech věkových skupin.
Šetrná metoda zpracování FOR LIFE & MADAGA - HIGH 
technology III, zachovává BIOAKTIVNÍ funkci všech použitých 
složek.

Nature BIOactive
pro udržení kvality zdravé pleti

Spojení slov „Nature BIOactive“ vyjadřuje 
„přirozenost aktivního života“

BIO - pochází z řeckého βίος [bios] = život 
Active – z angličtiny = aktivní
Nature – z angličtiny = příroda, přirozenost, 
podstata.

Přípravky FOR LIFE & MADAGA - Nature BIOactive 
neobsahují syntetické konzervanty, barviva 
a parfemaci. 
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AKTIVNÍ LÁTKY:

Arganový olej BIO – pro velký obsah  nenasycených mastných 
kyselin se vyznačuje výraznými zvláčňujícími a restrukturalizačními  
účinky. Je určen pro poškozenou a zralou pokožku.
 
Jojobový olej BIO – je považován za aktivní látku zpomalující 
stárnutí pokožky.

Meruňkový olej LZS – pro své výborné zklidňující a regenerační 
vlastnosti je určen pro citlivou pokožku dětí i dospělých. 

Olivový olej  BIO – obsahuje vysoké procento mono 
nenasycených mastných kyselin a přírodních vitamínů A a E 
(tocopherol). 

Slunečnicový olej BIO – díky vysokému obsahu vitamínu E 
kůži výborně regeneruje a zvláčňuje. V kosmetice, farmacii 
a dalších oborech zaujímá své důležité místo. 

Bambucké máslo BIO – je velmi bohaté na vitamíny. Chrání, 
zklidňuje a obnovuje pokožku.

Tocopherol – přírodní vitamin E, získaný ze slunečnicového 
oleje, je silný antioxidant. Bojuje proti působení volných 
radikálů a předčasnému stárnutí, ztrátě pevnosti, pružnosti 
a šupinatění pokožky. 

BIO sacharid – intenzivně a dlouhodobě hydratuje pleť, 
podobně jako kyselina hyaluronová. Dodává sametový vzhled.

Aloe vera (Aloe barbadensis - juice) - šťáva z Aloe vera obsahuje 
řadu prospěšných látek. Aminokyseliny, glykosidy, třísloviny 
a vitaminy, zejména vitamin C, který je významný antioxidant.  
Aloe Vera působí na kůži zklidňujícím efektem. 

Zimolez japonský (Lonicera Japonica, Lonicera 
Millefolium/ Honeysuckle) - je velmi ceněný v tradiční medicíně 
dálného východu.  Má antibakteriální a protizánětlivé účinky, 
v kosmetice navíc působí jako ochrana produktu před 
mikroorganismy.

Meduňka lékařská (silice) – má zklidňující vlastnosti. Přípravku 
dodá příjemnou vůni.

N
at

ur
e 

BI
O

ac
tiv

e

SADA kompletní péče Nature BIOactiveSADA kompletní péče Nature BIOactive
Nature BIOactive Výživný krém 30ml, Nature BIOactive Nature BIOactive Výživný krém 30ml, Nature BIOactive 
Oční krém 30ml, Nature BIOactive Pleťová voda 150ml Oční krém 30ml, Nature BIOactive Pleťová voda 150ml 
+ ZDARMA Nature BIOactive Čisticí mléko 150ml.+ ZDARMA Nature BIOactive Čisticí mléko 150ml.

Obj.č.: 2848s  1463 Kč (58,60 EUR)2848s  1463 Kč (58,60 EUR)
ušetříte 448 Kč (18 EUR) 448 Kč (18 EUR)

4 za cenu 3
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VÝŽIVNÝ KRÉM
pro denní i noční péči

Jemný krém na bázi přírodních BIO surovin pro 
komplexní ochranu a anti-age efekt. 
Aplikace: na vyčištěnou pleť, jemně vmasírujte. 
Použijte samostatně nebo pod make-up. 
Aktivní látky: Arganový olej BIO, Jojobový olej BIO, 
Meruňkový olej LZS, Olivový olej BIO, Slunečnicový 
olej BIO, Bambucké máslo BIO, Tocopherol 
– přírodní vitamin E, BIO sacharid, Aloe vera Juice, 
Zimolez japonský.
30ml  obj.č.: 1211 / 510 Kč / 20,40 EUR
(vzorek 2ml) 45 Kč / 2 EUR

OČNÍ KRÉM
pro denní i noční péči

Delikátní přípravek na bázi přírodních BIO surovin 
pro komplexní výživu a ochranu jemné pokožky 
očního okolí. 
Aplikace: ráno a večer do oblasti očního okolí, 
jemně vmasírujte. 
Aktivní látky: Arganový olej BIO, Jojobový olej BIO, 
Meruňkový olej LZS, Olivový olej BIO, Slunečnicový 
olej BIO, Bambucké máslo BIO, Tocopherol 
– přírodní vitamin E, BIO sacharid, Aloe vera Juice, 
Zimolez japonský.
30ml  obj.č.: 1212 / 539 Kč / 21,60 EUR
(vzorek 2ml) 45 Kč / 2 EUR

VÝŽIVNÝ OLEJ
pro noční péči

Směs přírodních výživných olejů (arganový, jojobový, meruňkový 
a slunečnicový) v BIO kvalitě. Výborně se vstřebává. Svými 
antioxidačními účinky na volné kyslíkové radikály působí proti 
tvorbě vrásek a zlepšuje regeneraci pokožky.
Aplikace: večer zejména na oční okolí do oblasti vrásek. U velmi 
suché pleti na celý obličej, krk, dekolt - jemně vmasírujte. Přípravek 
je určen pro sušší a smíšené typy pleti.
Aktivní látky: Arganový olej BIO, Jojobový olej BIO, Meruňkový 
olej LZS, Olivový olej BIO, Slunečnicový olej BIO, Tocopherol 
– přírodní vitamin E.
30ml  obj.č.: 1213 / 510 Kč / 20,40 EUR
(vzorek 2ml) 45 Kč / 2 EUR
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ČISTICÍ MLÉKO

Směs přírodních olejů v BIO kvalitě, společně se 
šťávou z Aloe vera a cukerným emulgátorem šetrně 
odstraňují make-up a nečistoty pleti. Obsažené 
přírodní vitaminy navíc posilují pleť. Díky šetrnému 
složení je vhodné i pro citlivou pokožku.  
Aplikace: naneste pomocí kosmetického tamponu 
nebo konečky prstů na obličej  a oční okolí, jemně 
masírujte cca 1 minutu. Poté lehce dočistěte.
Aktivní látky: Arganový olej BIO, Jojobový olej BIO, 
Meruňkový olej LZS, Olivový olej BIO, Slunečnicový 
olej BIO, Bambucké máslo BIO, Tocopherol 
– přírodní vitamin E, BIO sacharid, Aloe vera Juice, 
Zimolez japonský.
150ml  obj.č.: 1214 / 448 Kč / 18 EUR
(vzorek 4ml) 30 Kč / 1,40 EUR

MASKA

Krémová maska na bázi přírodních surovin 
v BIO kvalitě pro sametový vzhled.
Aplikace: 1x týdně na vyčištěnou pleť. V rámci 
kosmetické péče naneste malé množství 
(cca 5 ml), rozetřete na obličej a krk, nechte 
působit 10 – 15 min, poté smyjte nebo nesmývejte 
a přebytek odsajte papírovým ubrouskem. 
Aktivní látky: Arganový olej BIO, Jojobový olej BIO, 
Meruňkový olej LZS, Olivový olej BIO, Slunečnicový 
olej BIO, Bambucké máslo BIO, Tocopherol 
– přírodní vitamin E, BIO sacharid, Aloe vera Juice, 
Zimolez japonský.
30ml  obj.č.: 1210 / 399 Kč / 16 EUR
(vzorek 2ml) 45 Kč / 2 EUR

PLEŤOVÁ VODA

Pleťová BIO voda z RŮŽE damašské společně 
s BIO šťávou z listů Aloe Vera, jsou složky určené  
k šetrnému dočištění a zklidnění pleti. 
Aplikace: naneste pomocí kosmetického tamponu 
na obličej a oční okolí, jemně dočistěte pleť. 
Aktivní látky: Růžová voda BIO,  Aloe vera Juice, 
BIO sacharid, hydratační látky.
150ml  obj.č.: 1215 / 414 Kč / 16,60 EUR
(vzorek 15ml) 45 Kč / 2 EUR N
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DERMACLINIC
péče proti vráskám
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OČNÍ KRÉM 
(viz. péče o oční partie - str. 71)

OČNÍ MASKA 
(viz. péče o oční partie - str. 71)

PLEŤOVÉ TONIKUM 
pro zralou, citlivou a kuperozní pleť
(viz. čištění, tonizace, exfoliace - str. 9)

ČISTICÍ LOTION 
pro zralou, citlivou a kuperozní pleť 
(viz. čištění, tonizace, exfoliace - str. 9)

PŘÍPRAVKY DERMACLINIC NA CITLIVOU 
PLEŤ BYLY VYVINUTY VE SPOLUPRÁCI 
S FRANCOUZSKÝMI ODBORNÍKY. 

Obsahují špičkové suroviny s účinky ověřenými studiemi. 
Jejich úkolem je napravit poškozenou pleť a následně vyhladit 
vrásky. 

Přípravky neobsahují parfemaci a jsou koncipovány tak, aby 
vyhověly i nejnáročnějším klientům.
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SADA Dermaclinic kompletní péče 
o zralou pleť OPTIMAL 
Čisticí lotion Dermaclinic 200ml, Pleťové Čisticí lotion Dermaclinic 200ml, Pleťové 
tonikum Dermaclinic 200ml, Gel s olivovým tonikum Dermaclinic 200ml, Gel s olivovým 
olejem 100ml, Oční krém Dermaclinic 30ml, olejem 100ml, Oční krém Dermaclinic 30ml, 
Antistres lifting maska 18ml Antistres lifting maska 18ml 
+ ZDARMA Protivráskový krém Dermaclinic 30ml.+ ZDARMA Protivráskový krém Dermaclinic 30ml.

Obj.č.: 2810s  1994 Kč (79,90 EUR)2810s  1994 Kč (79,90 EUR)
ušetříte 599 Kč (24 EUR) 599 Kč (24 EUR)

SÉRUM PROTI VRÁSKÁM 

Koncentrovaná směs přírodních účinných látek 
ve fl uidním hydrozákladu. Neobsahuje parfemaci!
Aktivní látky: biomolekulární extrakt mořských řas, 
Alaria Esculenta, Tripleurospermum Maritimum 
(heřmánkovec nevonný) a panthenol jsou určeny 
k okamžité hydrataci, vyhlazení a rozjasnění pleti. 
Napomáhají navracet mladistvé kontury obličeje 
a krku. 
Aplikace: večer na vyčištěnou pleť, pod krém. 
Kapku přípravku vmasírujte do pleti. 
30ml  obj.č.: 2578 / 1050 Kč / 42,60 EUR
(vzorek 2ml) 100 Kč / 4 EUR

6 za cenu 4

PROTIVRÁSKOVÝ KRÉM

Lehce vstřebatelný krém na den i noc k péči o pleť a oční okolí.
Aktivní látky: biomolekulární komplex z mořských řas, heřmánkovec nevonný, 
Medilan, Osmocid, vit. E, panthenol, derivát kokosového oleje a polysacharidový 
komplex působí proti vráskám dlouhodobě, bezpečně a na přírodní bázi 
biotechnologie Dermaclinic. 
Aplikace: večer na vyčištěnou pleť. 
30ml  obj.č.: 2577 / 599 Kč / 24 EUR
(vzorek 2ml) 35 Kč / 1,50 EUR

6 za cenu 5

SADA Dermaclinic kompletní péče o zralou pleť EXCLUSIVE
Čisticí lotion Dermaclinic 200ml, Pleťové tonikum Dermaclinic 200ml, Čisticí lotion Dermaclinic 200ml, Pleťové tonikum Dermaclinic 200ml, 
Protivráskový krém Dermaclinic 30ml, Sérum proti vráskám Dermaclinic 30ml Protivráskový krém Dermaclinic 30ml, Sérum proti vráskám Dermaclinic 30ml 
+ ZDARMA Oční krém Dermaclinic 30ml, Gel s olivovým olejem 100ml.+ ZDARMA Oční krém Dermaclinic 30ml, Gel s olivovým olejem 100ml.

Obj.č.: 2811s  2513 Kč (101,20 EUR)2811s  2513 Kč (101,20 EUR)
ušetříte 898 Kč (36 EUR)898 Kč (36 EUR)



PLEŤ S ROZŠÍŘENÝMI ŽILKAMI 
BÝVÁ ČASTO VELMI CITLIVÁ.

K dosažení zlepšení jejího stavu je nutná dlouhodobá, šetrná 
péče a dodržování určitých zásad:

1. Vyvarujte se náhlých teplotních změn. 

2. Nekonzumujte příliš kořeněná jídla, kávu a alkohol. 

3. Nekombinujte kosmetické přípravky, pokud neznáte jejich 
 složení a účinek! 

4. Dbejte doporučení zkušených odborníků!
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DOPLŇKOVÁ PÉČE: 
• 2DERM Reha special

• 2DERM colour
 místo make-upu

• Gel s olivovým olejem
 pro odlíčení očí

• Lanomed krém na citlivou pleť

• přípravky Dermaclinic

ROZŠÍŘENÉ 
ŽILKY



ECTASIN SÉRUM NA ROZŠÍŘENÉ ŽILKY

Koncentrovaná směs účinných látek ve fl uidním hydrozákladu pro lokální ošetření 
pleti s rozšířenými žilkami (teleagiektáziemi). 
Aktivní látky: escin, rutin, osmocid, panthenol a silikonový olej jsou zaměřeny 
ke zpevnění tenkých cévních stěn a k podpoře mikrocirkulace.
Aplikace: 2x denně lokálně na postižená místa. Samostatně nebo pod krém, 
vmasírujte kapku přípravku do pleti. Neobsahuje parfemaci.
30ml  obj.č.: 2553 / 669 Kč / 26,80 EUR
(vzorek 2ml) 45 Kč / 2 EUR

PRAKTICKÉ RADY K OŠETŘENÍ PLETI S ROZŠÍŘENÝMI ŽILKAMI

Doporučená péče FOR LIFE & MADAGA 
1) Domácí ošetření: 2x denně čisticí mléko, pleťové tonikum bez alkoholu, následně 
 ECTASIN sérum lokálně. Na ostatní obličejové partie krém dle typu pleti. 
2) Aktivní péče: 2x do měsíce - ošetření u odborné kosmetičky intenzivní kúrou 
 Ectasin + každodenní domácí ošetření.

Přednosti přípravku ECTASIN - FOR LIFE & MADAGA 

• obsahuje optimální účinné látky 
• lze jej používat dlouhodobě bez nežádoucích vedlejších účinků 
• neobsahuje konzervační přísady a parfemaci 
• je velmi účinný a pleť jej dobře přijímá
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NOVÝ SYSTÉM PRO BEZPEČNÉ OŠETŘENÍ PLETI S PIGMENTOVÝMI SKVRNAMI. 
Obsahuje komplex několika vzájemně aktivních složek pro celkové zesvětlení pokožky. 

Mechanismus účinku složek byl ověřen IN VIVO a IN VITRO.

WHITE CONCEPT 
proti pigmentovým skvrnám účinnou metodou!
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AKTIVNÍ LÁTKY:

TEGO COSMO – Derivát čisté aminokyseliny (Creatininu) vyskytující 
se přirozeně v našem těle. Snižuje žlutý tón pleti, zesvětluje pokožku. 
Vykazuje vyšší účinnost než dosud používané látky jako např. kyselina 
kojová a azelaová. Aminokyselina bezpečně ovlivňuje (zpomaluje) 
přenos melaninu z melanocytů na keratinocyty. Princip spočívá 
ve zpomalení činnosti tyrosinázy v pigmentových buňkách 
(tvorby melaninu) tedy procesu, který ovlivňuje hnědnutí kůže. 

Magnesium Ascorbyl Phosphate – Stabilizovaný derivát vitaminu 
C s antioxidačním účinkem. Vykazuje inhibiční účinek na syntézu 
melaninu (zesvětluje pokožku), stimuluje tvorbu kolagenu.

Niacin – Vitamin B3 snižuje pigmentaci, zklidňuje. Stimuluje 
syntézu kolagenu u starších fi broblastů a jeho aplikace navíc vede 
k výraznému snížení epidermální ztráty vody (TEWL).

Mikronizovaný extrakt z Aloe Vera – Mimo zklidňujících vlastností 
přispívá také ke sjednocení tónu pleti.

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O PIGMENTACI?

Každý člověk je více či méně ke vzniku pigmentových skvrn náchylný. 
Především je nutné pokožku chránit a uvědomit si rizika, která vznikají 
např. při slunění, v soláriu apod. Proto používejte vhodné ochranné 
přípravky s odpovídajícím UV/SPF fi ltrem. U dětí platí toto opatření 
dvojnásob!

Zvýšená pigmentace (tvorba pigmentových skvrn) vzniká tvorbou 
melaninu a jeho tvorba je ovlivňována několika faktory:
a) hormonální antikoncepcí
b) používáním některých parfémů, na něž kůže reaguje
c) po kožních vyrážkách, po poranění kůže s následným sluněním
d) při onemocnění jater
e) při nadměrném vystavování pokožky slunečnímu záření bez 
 použití přiměřeného ochranného přípravku. Především tento 
 faktor ovlivňuje tvorbu pigmentu nejvíce.

UPOZORNĚNÍ:
•  Dbejte, aby se přípravky nedostaly do očí! 
•  Nepoužívejte na poraněnou pokožku!
• Přípravky nejsou určeny k odstranění ani k bělení mateřských 
 znamének a névů!
•  Přípravky nejsou vhodné pro děti a mládež do 18 let!

ANTI-PIGMENT SÉRUM

Koncentrovaný fl uidní přípravek s vyšším obsahem 
aktivních složek. Nepůsobí jen povrchově, naopak 
potlačuje nadměrnou tvorbu melaninu v pigmentových 
buňkách a tím dochází k postupnému zesvětlení 
pokožky.
Účinné látky: TEGO COSMO, stabilizovaný derivát 
vit. C, Vitamin B3 – Niacin, extrakt z Aloe vera.
Aplikace: na vyčištěnou pokožku, lokálně, aplikujte 
2x denně malé množství přípravku. 
Přes den překryjte krémem (nejlépe WHITE CONCEPT 
anti-pigment) nebo make-upem. Ihned po aplikaci 
(cca do 30 minut) nedoporučujeme aplikovat výživné 
masky a výživné krémy.
Redukce pigmentových skvrn je dlouhodobou 
záležitostí, proto je nutné v péči vytrvat a pravidelně 
přípravek používat po dobu čtyř až osmi týdnů! 
V některých případech je nutné celou kúru opakovat.
30ml  obj.č.: 1302 / 860 Kč / 34,90 EUR     
(vzorek 2ml) 100 Kč / 4 EUR

ANTI-PIGMENT KRÉM

Krém s obsahem aktivních složek pro zesvětlení 
pokožky a nano anorganického UV fi ltru.
Nenahrazuje UV protektivní přípravek.
UV fi ltr v Anti-pigment krému je cca 6-8 a slouží jako 
doplněk na ochranu pokožky při velmi krátkodobém 
pobytu na slunci.
Při dlouhodobějším pobytu na slunci krém neaplikujte.
Aplikace: malé množství krému naneste na WHITE 
CONCEPT anti-pigment sérum pro zvýšení jeho 
účinku (zejména na jaře a na podzim). Nebo aplikujte 
krém samostatně pro prevenci a ochranu pleti 
s pigmentovými skvrnami (zejména v létě).
50ml  obj.č.: 1301 / 860 Kč / 34,90 EUR     
(vzorek 2ml) 100 Kč / 4 EUR
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ÚČINNÁ OCHRANA PROTI NEGATIVNÍM VLIVŮM MODRÉHO SVĚTLA.

BLUE DETOX
Věda v symbióze s přírodou...
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BLUE DETOX KRÉM & BLUE DETOX SÉRUM
•  pro všechny typy pleti 
•  vhodné pro ženy i muže

Moderní doba přináší nejen pokroky, ale i důsledky. Jedním z nich 
je takzvané modré světlo, které vyzařují především nové technologie 
např. LED obrazovky a zářivky, počítače, TV,  tablety nebo mobilní 
telefony. 
Negativní stránkou modrého světla, kterému se vystavujeme i několik 
hodin denně je fakt, že proniká do hlubších vrstev kůže, kde může 
narušovat a ovlivňovat tvorbu kolagenu a elastinu. V tomto důsledku 
pleť rychleji stárne, působí unaveným a nezdravým vzhledem, 
předčasně vznikají nebo se prohlubují vrásky, potýkat se může 
i s větším výskytem pigmentace. 
Důležitá je tedy včasná prevence a důsledná ochrana.

APLIKACE

Každý den ráno na vyčištěnou pleť. Aplikovat lze i večer pro 
regeneraci buněk pokožky.
Sérum – aplikujte v kombinaci s Blue Detox krémem nebo samostatně 
(jako podklad pod svůj oblíbený krém). 
Krém – samostatně nebo na sérum Blue Detox.

DOPLŇKOVÁ PÉČE: 
Čisticí lotion Dermaclinic, Pleťové tonikum Dermaclinic, Oční krém 
Dermaclinic, Natural Look - rozjasňujicí tónovací krém Biological.

NÁŠ TIP

Pro maximální účinek a ochranu doporučujeme aplikovat Blue 
Detox krém společně s Blue Detox sérem. U mastného typu pleti 
doporučujeme aplikaci séra Blue Detox v kombinaci s oblíbeným 
krémem určeným pro mastnou pleť.

ÚČINNÉ LÁTKY v přípravcích BLUE DETOX KRÉM a SÉRUM

Artemisia capillaris fl ower extract (kapilární pelyněk) – ochrana 
proti účinku modrého světla.

Sodium Carboxymethyl Betaglucan (beta glukan) – stimulace 
antioxidační schopnosti pokožky, ochrana proteinů a lipidů. 

Sodium Hyaluronate – hydratační a regenerační efekt.

Bisabolol – zklidňující efekt.

Panthenol – zklidňující efekt.

Tocopheryl Acetate – antioxidant.

PŮSOBENÍ AKTIVNÍCH LÁTEK 

•  vytváří nejmodernější blokační bariéru před 
 negativními účinky modrého světla
•  působí proti únavě pleti, detoxikuje a restartuje 
 svěží vzhled 
•  zpomaluje proces stárnutí pleti, navrací pevnost 
 obličejových kontur

BLUE DETOX SÉRUM
30ml  obj.č.: 1926 / 799 Kč / 32 EUR     
(vzorek 2ml) 45 Kč / 2 EUR

BLUE DETOX KRÉM
50ml  obj.č.: 1925 / 799 Kč / 32 EUR     
(vzorek 2ml) 45 Kč / 2 EUR

MECHANISMUS HLAVNÍ ÚČINNÉ LÁTKY 
RAYKAMI pochází z japonské rostliny zvané Artemisia capillaris. 
Tato rostlina je endemická pro severní Japonsko, konkrétněji 
pro region SHIRAKAMI, kde se nachází jeden z posledních 
nedotčených pralesů na naší planetě. Raykami je extrakt 
bohatý na polyfenoly, poskytuje pokožce ochranu a anti-age 
efekt. Kromě ochranného účinku proti karbonylaci* proteinu 
Raykami reaktivuje syntézu kolagenu v dermis. Tím se zlepší 
pružnost podpůrné vrstvy kůže a zachová se její mladistvost.

(*) Karbonylace označuje oxidaci proteinových karbonylových 
skupin. Tento proces je často nevratný a vede ke změnám ve 
struktuře a funkčnosti proteinů. Za karbonylaci je primárně 
odpovědné UV světlo a vysokoenergetickéviditelné (HEV) 
světlo, známé jako modré světlo. Vysoké hladiny karbonylace, 
svým působením, aktivují předčasné a zrychlené stárnutí 
tkáně kůže, jehož prvními příznaky jsou pigmentové skvrny 
a nerovnoměrná pleť.
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CITLIVÁ PLEŤ 
VELMI SNADNO ČERVENÁ, PÁLÍ, SVĚDÍ.

Reaguje na téměř všechny podněty jako jsou: zevní 
prostředí, alergeny, některé druhy potravin, kosmetické 
prostředky, mýdla apod. Společnost FOR LIFE Europe, 
vyrábí přípravky s obsahem vysoce čistého MEDILANu 
s unikátními regeneračními a zklidňujicími účinky na pokožku.

DOPLŇKOVÁ PÉČE: 
• přípravky 2DERM

• přípravky Dermaclinic

• Ochranný krém

CITLIVÁ,
INTOLERANTNÍ PLEŤ
unikátní regenerační 
a zklidňující účinky



LANOMED KRÉM

Lipofi lní krém na citlivou pleť s obsahem 
regeneračního a zklidňujicího MEDILANu™.
Aktivní látky: medilan, vit. E, panthenol, včelí vosk, 
derivát kokosového oleje a ochranné oleje jsou 
zaměřeny na stabilizaci, zklidnění a ochranu pleti 
před vnějšími vlivy. 
Aplikace: na vyčištěnou pleť ráno a večer. 
Nezanechává nepříjemný mastný fi lm.
50ml  obj.č.: 0003 / 533 Kč / 21,40 EUR
(vzorek 4ml) 35 Kč / 1,50 EUR

MOŽNOSTI POUŽITÍ LANOMED MASTI: 
• ošetření a zklidnění pokožky u dětí 
 (zarudlost, přesušená kůže apod.) 
• ošetření popraskaných bradavek 
 (např. při kojení) 
• ošetření suchých, popraskaných rtů 
• ošetření a zvláčnění citlivé a suché pokožky 
• zklidnění pokožky při podráždění 
 např. kosmetickými přípravky 
• ošetření drsné kůže (ruce, chodidla)
• zklidnění a zvláčnění kůže 
 (při psoriáze a atopickém ekzému) 
• ošetření alergenní pokožky 
 (v tomto případě konzultujte s lékařem)
• ošetření kůže po ozařování

SADA kompletní péče o citlivou pleť
Lanomed krém na citlivou pleť 50ml, Čisticí lotion Dermaclinic 200ml, Lanomed krém na citlivou pleť 50ml, Čisticí lotion Dermaclinic 200ml, 
Pleťové tonikum Dermaclinic 200ml Pleťové tonikum Dermaclinic 200ml 
+ ZDARMA Lanomed mast na citlivou pokožku 18ml, Oční krém + ZDARMA Lanomed mast na citlivou pokožku 18ml, Oční krém 
Dermaclinic 2ml.Dermaclinic 2ml.

Obj.č.: 2812s  1397 Kč (56 EUR)2812s  1397 Kč (56 EUR)
ušetříte 286 Kč (11,60 EUR)286 Kč (11,60 EUR)
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LANOMED MAST

Pro ošetření velmi citlivé pokožky obličeje 
i celého těla dospělých a dětí. Přípravek 
s obsahem vysoce čistého (99%-ního) přírodního 
MEDILANu™, který se vyrábí z farmaceutického 
lanolinu (jeho unikátní regenerační a zklidňujicí 
účinky na pokožku byly prokázány četnými 
klinickými studiemi). Přípravek neobsahuje 
parfemaci a konzervační látky. 
Aplikace: na čistou kůži naneste malé množství 
přípravku a důkladně rozetřete. 
Používejte pravidelně dle potřeby 1x až 5x denně.
18ml  obj.č.: 0002 / 251 Kč / 10,10 EUR       
(vzorek 4ml) 35 Kč / 1,50 EUR
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PATENTOVANÝ EMULZNÍ SYSTÉM 
PODPORUJÍCÍ REGENERACI 
A HOJENÍ POŠKOZENÉ, HYPERCITLIVÉ 
A RIZIKOVÉ KŮŽE.

* 2DERM byl vyvinut za odborné konzultační spolupráce 
s Prof. MUDr. Jiřím Záhejským, DrSc.
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+ JEDINÝ V EVROPĚ!

+ VHODNÝ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ.

+ DOPORUČENO DERMATOLOGY.

+ NAHRAZUJE DOČASNĚ KOŽNÍ BARIÉRU, 
 STRUKTURÁLNĚ I FUNKČNĚ.

2DERM
PÉČE BEZ RIZIKA
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AKUTNÍ PÉČE O KŮŽI

2DERM REHA special 
Jedinečný nový přístup pro řešení akutních i chronických stavů 
poškozené kůže  na principu dočasné náhrady kožní bariéry. 
Bez věkového omezení. Pro děti již od kojeneckého věku.

Aplikace:
+ na malé plochy
+ akutní poškození kůže
+ intenzivní péče u nejpostiženějších lokalit

  20ml  obj.č.: 0015 / 294 Kč / 12,20 EUR
100ml  obj.č.: 0015a / 865 Kč / 35 EUR
200ml  obj.č.: 5015 / 1621 Kč / 68,10 EUR
(vzorek 4ml) 60 Kč / 2,50 EUR

INDIKACE 2DERM REHA special

1. JAKO PODPORA HOJENÍ PŘI POŠKOZENÍ KŮŽE 
+ kožní onemocnění (ekzémy, dermatitidy – plenková, periorální,  
 z olizování, růžovka, opruzeniny, akné – úprava mikrobiálního 
 osídlení a zlepšení kondice pokožky, atd.)

+ po kožních traumatech (odřeniny, popáleniny, poleptání, 
 puchýře, spálení na slunci, poštípání hmyzem)

+ po korektivních kožních zákrocích (laser, dermabraze,  chemický 
 peeling, mezoterapie, mikrojehličkování (mikroneedling) atd.)

+ po častém mytí (mýdla, saponáty a detergenty)
+ z vnějších příčin (vítr, mráz, vlhkost vzduchu)
+ po tetovážích

2. JAKO OCHRANA 
před působením vlivů vnějšího prostředí
+ hypercitlivá kůže (omezuje svědění a škrábání)
+ před účinky UV záření
+ před účinky mýdel, saponátů a detergentů
+ před průnikem infekce do kůže (antimikrobiální působení)
+ prevence plenkové dermatitidy

Dávkování a způsob použití 2DERM REHA special
Na obličej, ruce a další akutně zhoršená místa 2x denně, 
nebo dle stavu a potřeby – bez časového omezení.

2DERM REHA lotio
K péči o rozsáhlé plochy suché kůže nebo i celého těla.
Pro dospělé a děti (bez věkového omezení).
+ atopická dermatitida – pravidelné promazávání 
 velkých ploch a udržování kůže v bezpříznakovém období
+ k velkoplošnému ošetření citlivé, podrážděné 
 nebo přirozeně suché kůže
+ k úpravě kožní bariéry po medikamentózní léčbě 
 kožních onemocnění s následkem suché kůže
+ svědivé stavy

200ml  obj.č.: 0014 / 394 Kč / 16,20 EUR
500ml  obj.č.: 5014 / 714 Kč / 29,20 EUR
(vzorek 4ml) 45 Kč / 2 EUR

Dávkování a způsob použití 2DERM REHA lotio
Na tělo 1 – 2x denně, dle stavu a potřeby – bez časového omezení.

Co je emulzní systém 2DERM?
Náhradní bariérový systém založený na funkčním komplexu Medilanu™ 
s částicemi mikronizovaného talku a zinku. 
2DERM spojuje příznivý efekt krému a pasty. 
Díky unikátnímu složení a technologii zpracování nezanechává mastný ani 
lepivý fi lm.

Přípravky 2DERM REHA jsou určeny pro akutní péči a podporu procesu 
regenerace kožního povrchu dětí i dospělých (např. ekzémové stavy, 
periorální a perianální dermatitidy, konstituční suchost nebo po poškození 
kožního povrchu apod.) nebo ošetření hraničních stavů kůže (viz. indikace). 
Lze je používat samostatně nebo kombinovat s předepsanou terapií dle 
doporučení lékaře.
2DERM Transparent a Colour jsou určeny pro dlouhodobou péči o rizikové 
hypercitlivé kůže.

Účinek emulzního systému 2DERM
• krycí - zabraňuje abnormálnímu vysušení kožního povrchu
• ochranný - omezuje nežádoucí působení faktorů zevního
 prostředí včetně mikrobiální infekce a nežádoucího působení UV světla
• ochlazující – protizánětlivý
• snižující citlivost kůže – odstraňuje svědivé projevy 
 (omezuje škrábání kůže)
• epitelizační – podporující hojení

Hodnocení snášenlivosti a účinnosti 2DERM
• zdravotní bezpečnost a účinnost byla ověřena 
 Státním zdravotním ústavem v Praze a nezávislým  
 toxikologickým posudkem.
• klinická dermatologická hodnocení byla provedena  
 u osob s různými poškozeními kožního povrchu. 
 
Výsledky jednoznačně prokázaly pozitivní vliv přípravků 2DERM 
na podporu regenerace a hojení poškozené kůže.
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+ JEDINÉ VÝROBKY SVÉHO DRUHU V EVROPĚ 
 na zcela novém patentovaném emulzním systému 
 s prokázanou účinností na funkční poruchy kůže. 
 (CS PATENT FOR LIFE spol. s r. o. / 2011)

+ KLINICKY TESTOVÁNO!
 DOPORUČENO DERMATOLOGY

+ 2DERM POMÁHÁ PACIENTŮM S VROZENOU 
 NEMOCÍ MOTÝLÍCH KŘÍDEL
 (Epidermolysis bullosa congenita).

2DERM DERMATO-KOSMETIKA

pro dlouhodobé ošetření hypersenzitivní, citlivé a rizikové kůže, 
když PŘEDČASNĚ STÁRNE, JE PODRÁŽDĚNÁ, OLUPUJE SE, 
SVĚDÍ, PÁLÍ, BOLÍ.

2DERM emulzní systém je vhodný pro stavy 
s porušenou bariérovou funkcí kůže tzn: 
- přecitlivělé pokožky (např. na kosmetické přípravky, léčiva, 
 alergeny apod.)
- stavů tzv. hypersenzitivní pokožky se zvýšenou reakcí 
 (červenání, otok, pálení)
- podrážděné pokožky (sluncem, mechanickým třením aj.)
- po zákroku (chemický peeling, laser, mikrodermabraze, 
 depilace apod.)
- stárnoucí, vrásčité pokožky
- suché, popraskané pokožky a rtů
- jako ochrana a prevence před vnějšími vlivy a nepřízní počasí
- kůže s funkční poruchou bariérové funkce:
• atopická dermatitida
• psoriaza, lichen ruber ve fázi akutního výsevu s výrazným 
 svěděním 
• seborrhoická dermatitida 
• vrozená suchost kůže - xerodermie 

Klinická ověření prokázaly, že po aplikaci emulzního systému 
2DERM dochází velmi rychle k reparaci poškozené pokožky, 
zmírnění svědění, odstranění podráždění, snížení suchosti 
a celkově rychlejší regeneraci.

2DERM je velmi vhodný k péči o pokožku dětí i dospělých 
s citlivou, suchou a jinak disfunkční pokožkou.

Péče o poškozenou (rizikovou) a nadměrně citlivou kůži je velmi 
obtížná záležitost. Je třeba si uvědomit, že pokud má pokožka 
sníženou schopnost své ochranné bariérové funkce, je a bude 
nadměrně citlivá až do doby, kdy takto poškozená bariérová funkce 
bude znovu obnovena. K poškozené kůži je třeba přistupovat 
citlivě a pečlivě zvažovat každý krok k nápravě, jelikož reaguje na 
téměř všechny podněty zvýšenou senzitivitou - reakcí. 
Existuje mnoho kosmetických přípravků různých fi rem, které jsou 
pro citlivou pokožku určeny. 
Převážně se jedná o prostředky, které jsou založeny na obsahových 
složkách fysiologicky přítomných ve strukturách kožního 
povrchu (např. ceramidy, cholesterol, urea aj.) a cíleně 
vylučující jakékoliv látky se schopností vyvolávat přecitlivělost 
(tzv. alergenní suroviny). Přesto nelze, ani při aplikaci takovýchto 
kosmetických nebo dermatologických prostředků na citlivou 
pokožku, vývoj podráždění vyloučit.

•

•

•

FOR LIFE, kromě vyloučení potenciálních dráždivých 
a alergogenních látek, vychází v koncepci svých výrobků 
zaměřených pro aplikaci na kůži hypercitlivou a poškozenou ze 
zcela nového recepturního složení a nové koncepce přípravků 
pro výše uvedené stavy poškozené a nadměrně citlivé kůže.

Řadu výrobků 2DERM vyvíjel tým vývojových odborníků společně 
s uznávanými dermatology po dobu 2 let.

Výsledkem této vývojové práce jsou systémové emulzní přípravky 
2DERM, které na kůži vytváří optimální podmínky pro urychlené 
obnovení fysiologických regeneračních a ochranných procesů.

Tyto přípravky byly dlouhodobě a úspěšně klinicky testovány, 
jejich jedinečnost a originalita byla završena udělením patentu 
(CS Patent FOR LIFE spol. s r. o. / 2011). 
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Sada 2DERM Barrier protective TRANSPARENT 
2DERM Barierový krém TRANSPARENT 50ml, 2DERM 2DERM Barierový krém TRANSPARENT 50ml, 2DERM 
čisticí DUOBASE 200ml + čisticí DUOBASE 200ml + ZDARMAZDARMA 2DERM Maska  2DERM Maska 
protective 18ml, 2DERM krém Colour 4mlprotective 18ml, 2DERM krém Colour 4ml

Obj.č.: 2842s  1121 Kč (45,60 EUR)2842s  1121 Kč (45,60 EUR)
ušetříte 369 Kč (15,40 EUR)369 Kč (15,40 EUR)

Sada 2DERM Barrier protective COLOUR
2DERM Barierový krém COLOUR 50ml, 2DERM čisticí 2DERM Barierový krém COLOUR 50ml, 2DERM čisticí 
DUOBASE 200ml + DUOBASE 200ml + ZDARMAZDARMA 2DERM Maska protective  2DERM Maska protective 
18ml, 2DERM krém Transparent 4ml18ml, 2DERM krém Transparent 4ml

Obj.č.: 2843s  1121 Kč (45,60 EUR)2843s  1121 Kč (45,60 EUR)
ušetříte 369 Kč (15,40 EUR) 369 Kč (15,40 EUR)

4 za cenu 2

2DERM BARIEROVÝ KRÉM TRANSPARENT
mikroemulzní bariérový systém pro udržení 
pokožky ve zdravém stavu

Zamezuje stárnutí kůže vlivem UV záření. Vhodný 
na denní i noční aplikaci pro dospělé a děti od 3 let.
Aplikace: 1x – 3x denně naneste na kožní povrch 
a důkladně rozetřete.
50ml  obj.č.: 0010 / 657 Kč / 27 EUR
200ml obj.č.: 5010 / 1621 Kč / 68,10 EUR
(vzorek 4ml) 55 Kč / 2,40 EUR

2DERM MASKA PROTECTIVE 
intenzivní přípravek pro urychlení obnovy bariérové 
funkce pokožky

V kombinaci s 2DERM krémem podporuje 
biologickou regeneraci kůže.
Aplikace: 1x týdně, obličej, krk, dekolt. Lehkými 
tahy naneste přípravek na obličej, případně krk 
a dekolt, vynechejte oční víčka. Masku nechte 
působit cca 15 min. Přebytek masky odsajte 
ubrouskem. Následně pleť ošetřete 2DERM krémem. 
18ml  obj.č.: 0012 / 314 Kč / 13 EUR
(vzorek 4ml) 66 Kč / 2,70 EUR

2DERM BARIEROVÝ KRÉM COLOUR
k denní aplikaci pro dospělé a děti od 10 let

Obsahuje zlatavý přirozený pigment, sjednocující 
tón pleti. Lehce kryje. 
Aplikace: na obličej, oděvem nekryté oblasti. 
Naneste na kožní povrch a důkladně rozetřete.
50ml  obj.č.: 0011 / 657 Kč / 27 EUR
(vzorek 4ml) 55 Kč / 2,40 EUR

2DERM ČISTICÍ DUOBASE 

Nedráždivá dermato-kosmetická emulze pro šetrné 
čištění rizikové, hypercitlivé pleti s porušenou 
bariérovou funkcí. (viz. čištění, tonizace, exfoliace - str. 10)
200ml  obj.č.: 0013 / 464 Kč / 18,60 EUR
(vzorek 4ml) 30 Kč / 1,40 EUR
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SELEGOVANÉ MINERÁLY 
MRTVÉHO MOŘE 
péče pro všechny typy pleti

DÍKY SVÝM BLAHODÁRNÝM ÚČINKŮM 
JSOU V KOSMETICE STÁLE ČASTĚJI 
POUŽÍVÁNY SŮL A BAHNO 
MRTVÉHO MOŘE. 
Minerály jsou natolik jemné, že pronikají bez problémů 
do kůže, napomáhají její hydrataci a zpevňují její stavbu.

OČNÍ KRÉM S MINERÁLY
(viz. péče o oční partie - str. 71)

MINERAL ČISTICÍ MLÉKO
pro všechny typy pleti 
(viz. čištění, tonizace, exfoliace - str. 10)

MINERAL TONIC
pro všechny typy pleti
(viz. čištění, tonizace, exfoliace - str. 10)



SADA kompletní péče s minerály - všechny typy pleti
Mineral Tonic 200ml, Mineral krém 24H 50ml, Mineral maska Mineral Tonic 200ml, Mineral krém 24H 50ml, Mineral maska 
18ml, Oční krém s minerály 30ml 18ml, Oční krém s minerály 30ml 
+ ZDARMA Mineral čisticí mléko 200ml.+ ZDARMA Mineral čisticí mléko 200ml.

Obj.č.: 3815s  1475 Kč (59,20 EUR)3815s  1475 Kč (59,20 EUR)
ušetříte 259 Kč (10,40 EUR)259 Kč (10,40 EUR)

MINERAL KRÉM 24H
pro všechny typy pleti

Multifunkční přípravek vhodný pro denní a noční 
péči.
Aktivní látky: minerály Mrtvého moře a vitamin 
E jsou zaměřeny na ochranu, výživu, hydrataci 
a zklidnění pleti. Pleťový osmotér z minerálů 
posiluje ochranné funkce pokožky před působením 
vnějších vlivů. 
Aplikace: ráno a večer na vyčištěnou pleť. 
Po aplikaci je pleť hebká a hladká na dotek. 
50ml  obj.č.: 1802 / 499 Kč / 20 EUR
(vzorek 4ml) 35 Kč / 1,50 EUR

MINERAL MASKA
pro všechny typy pleti

Krémová maska s důležitými stopovými prvky 
minerálů (sodík, draslík, hořčík). 
Aktivní látky: minerály Mrtvého moře, bahno 
Mrtvého moře a vitamin E se vyznačují vlastnostmi, 
které dodávají pleti potřebnou hydrataci, posilují 
pokožku, zlepšují elasticitu a navíc odstraňují 
odumřelé kožní buňky, čistí póry (černé tečky). 
Aplikace: na vyčištěnou pleť 1x týdně po dobu 
max. 15min., poté smyjte. Po aplikaci pleť získává 
svěží vzhled a vypadá odpočatě.
18ml  obj.č.: 1812 / 218 Kč / 8,80 EUR
(vzorek 4ml) 35 Kč / 1,50 EUR
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TUHÝ OLEJ NATURE BIOactive

Moderní  technologie nové generace zachovává 
a spojuje vlastnosti tekutého oleje s charakterem 
tuhé emulze.
Poskytuje úlevu suchým a popraskaným rtům 
a suché pleti.
Aktivní látky: arganový olej, olivový olej, meruňkový 
olej, slunečnicový olej, vitamin E.
Aplikace: dle potřeby.
18ml  obj.č.: 2589 / 229 Kč / 9,20 EUR
(vzorek 4ml) 35 Kč / 1,50 EUR
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OCHRANA PLETI
A MAKE-UP

LANOMED MAST 
(viz. péče o citlivou, intolerantní pleť - str. 61)

VÍTR, MRÁZ, SLUNCE, PRACH, SMOG?
CHRAŇTE SE PŘED NIMI.
Životní prostředí stále více nepříznivě ovlivňuje stav pleti. 
Zatímco se věnujete práci nebo odpočinku, kosmetické 
přípravky chrání Vaši pleť.



SADA kompletní péče Basic
Control Base 30ml, Tónovací krém 50mlControl Base 30ml, Tónovací krém 50ml
+ ZDARMA Čisticí mléko 200ml.+ ZDARMA Čisticí mléko 200ml.

Obj.č.: 2850s  924 Kč (37 EUR)2850s  924 Kč (37 EUR)
ušetříte 259 Kč (10,40 EUR)259 Kč (10,40 EUR)

OCHRANNÝ KRÉM

Pro celou rodinu včetně dětí (od 3 let).
Aktivní látky: komplex ochranných olejů, včelí vosk 
a vit. E - proti přesušení kůže a na její ochranu před 
vnějšími vlivy a nepřízní počasí (prašné prostředí, 
mráz, vítr apod.). 
Aplikace: na vyčištěnou pleť. Nezanechává 
nepříjemný mastný fi lm.
100ml  obj.č.: 2555 / 348 Kč / 14 EUR
(vzorek 4ml) 35 Kč / 1,50 EUR

TÓNOVACÍ KRÉM  
pro všechny typy pleti

Pro hydrataci a sjednocený tón pleti.
Aktivní látky: pigmenty, titanium dioxid, 
kosmetické oleje a hydratační složky se 
zaměřují na účinné skrytí nedostatků pleti 
bez jejího zatížení.
Aplikace: místo denního krému. U příliš 
suché pleti na denní krém.  Pro dosažení 
sametového vzhledu pleti jej můžeme 
lehce přepudrovat. Je vhodný pro všechny 
ženy, které nechtějí používat klasický 
make-up.
50ml  obj.č.: 2557 / 425 Kč / 17 EUR
(vzorek 4ml) 35 Kč / 1,50 EUR

NATURAL LOOK
rozjasňující tónovací krém Biological
se zlatavým mikropráškem 
pro všechny typy pleti 

Lehká textura odrážející světlo opticky vyhlazuje 
a jemně skryje nedokonalosti, aniž by pleť 
zatěžovala.
Přípravek je vhodný zejména pro ženy, které 
nechtějí používat klasický make-up a preferují 
přirozený vzhled pleti. Po nanesení se přizpůsobí 
přirozenému odstínu pokožky.
Aktivní látky: speciální anorganické pigmenty, 
zlatavý mikroprášek, titanium dioxid, kosmetické 
oleje, hydratační složky, panthenol, beta-glucan, 
vit. E a mikroemulzní systém respektují biologické 
procesy kůže.
Aplikace: dle potřeby. Textura se velmi snadno 
nanáší, je nekomedogenní (neucpává póry).  
30ml  obj.č.: 1100 / 535 Kč / 21,40 EUR   
(vzorek 2ml) 50 Kč / 2,10 EUR

CONTROL BASE
podkladová make-up báze
pro mastnou a problematickou pleť

Báze nové generace, speciálně 
přizpůsobená požadavkům mastné 
a trudovité pleti. 
Aktivní látky: anorganický tri-komplex 
talku, zinku, kaolinu, extrakt vilínu 
(hamamelis), fl uidní hydrosilicate - mat gel,  
jsou zaměřeny na redukci nadbytečného 
kožního mazu a rozšířených pórů.
Aplikace: před použitím krému nebo 
make-upu naneste na pleť malé množství 
přípravku Control Base.
30ml  obj.č.: 2308 / 499 Kč / 20 EUR
(vzorek 2ml) 45 Kč / 2 EUR
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OČNÍ PARTIE

KŮŽE KOLEM OČÍ JE NEJTENČÍ 
A NEJCITLIVĚJŠÍ NA CELÉM TĚLE!
Pečovat o oční partie se vyplatí v každém věku. Pravidelná péče 
nejen omezí tvorbu vrásek, ale také snižuje riziko vzniku reakcí 
pleti na některé látky obsažené v dekorativní kosmetice.

FOR LIFE & MADAGA věnuje péči o oční okolí maximální 
pozornost. Věnujte ji také…

GEL S OLIVOVÝM OLEJEM
(viz. čištění, tonizace, exfoliace - str. 8)

MY SECRET EXCLUSIVE EYE CREAM
(viz. str. 45)

NATURE BIOactive OČNÍ KRÉM
(viz. str. 50)



OČNÍ KRÉM DERMACLINIC
bez parfemace
pro citlivou pleť

Komplex intenzivně zklidňujicích 
a protivráskových složek.
Aktivní látky: medilan, osmocid, vit. 
E, panthenol, biomolekulární extrakt 
mořských řas, heřmánkovec nevonný, 
přírodní oleje a polysacharidový komplex 
jsou zaměřeny na ošetření citlivých 
očních partií a vějířkovitých vrásek.
Aplikace: malé množství přípravku 
naneste na oční okolí a lehce vmasírujte.
30ml  obj.č.: 2574 / 599 Kč / 24 EUR
(vzorek 2ml) 35 Kč / 1,50 EUR

OČNÍ HYDROBALZÁM LIPODERM 

Hydratační gel pro péči o oční okolí, víčka 
a podoční váčky. 
Aktivní látky: lecitin, mikrokapsulovaný 
beta-glucan, vitamin E a  glycerin mají 
pozitivní vliv na pružnost a strukturu 
pokožky. Gel zanechává lehce relaxační 
a chladivý efekt. 
Aplikace: přípravek jemně vklepejte do 
očních partií a poté překryjte krémem 
nebo make-upem.
30ml  obj.č.: 2552 / 499 Kč / 20 EUR
(vzorek 2ml) 35 Kč / 1,50 EUR

OBKLAD NA OČNÍ OKOLÍ 
SE SVĚTLÍKEM LÉKAŘSKÝM

S obsahem zvláčňujících přísad 
a zklidňujícího extraktu.
Aktivní látky: extrakt světlíku lékařského, 
glycerin, hydratační složky, ultračistá 
voda PHARMA PUR a přírodní silice 
meduňky jsou určeny ke zmírnění napětí 
a zklidnění očního okolí (víčka, podoční 
váčky). 
Aplikace: současně s maskou nebo 
při pocitu unavených očí (těžká víčka, 
pálení např. při práci s počítačem apod.). 
Navlhčete kosmetický tampon, zavřete 
oči a přiložte na oční okolí. Nechte 
působit dle potřeby 5 - 20 minut a přitom 
relaxujte. 
Pozor: máte-li trvalé problémy s očními 
spojivkami (chronický zánět apod., 
přípravek nepoužívejte a svěřte se raději 
do rukou odborného lékaře)!
200ml  obj.č.: 2559 / 288 Kč / 11,60 EUR
(vzorek 15ml) 35 Kč / 1,50 EUR

OČNÍ MASKA DERMACLINIC 
bez parfemace

Krémová maska z vybraných surovin 
k ošetření drobných vrásek a citlivé pleti 
v očních partiích. 
Aktivní látky: medilan, osmocid, vit. E, 
derivát kokosového oleje a polysacharidový 
komplex jsou zaměřeny na výživu, zvláčnění, 
ochranu a hydrataci pleti. 
Po aplikaci těchto látek je pleť očního 
okolí jemná, vypnutá a působí svěžím 
dojmem. 
Aplikace: malé množství přípravku 
naneste na oční partie a jemně zapracujte 
konečky prstů. Používejte samostatně 
nebo pro zvýšení účinku překryjte 
tamponem navlhčeným v Obkladu na 
oční okolí. Nechte působit 15-20 minut. 
Masku není nutno smývat, její přebytek 
jemně odsajte ubrouskem. V případě 
potřeby smyjte pleťovým tonikem 
Dermaclinic. 
18ml obj.č.: 2575 / 338 Kč / 13,60 EUR
(vzorek 2ml) 35 Kč / 1,50 EUR

ODLIČOVAČ OČNÍHO MAKE-UPU

Inovativní dvoufázová formula pro rychlé 
odstranění  make-upu, voděodolných 
líčidel a řasenky. 
Extrakt světlíku lékařského a panthenol 
se vyznačují zklidňujícími vlastnostmi. 
Babasu olej optimálně dočišťuje pleť. 
Bez parfemace. 
Aplikace: navlhčete kosmetický tampon 
a jemnými tahy odličte oční okolí.
200ml  obj.č.: 2104 / 274 Kč / 11 EUR
(vzorek 15ml) 35 Kč / 1,50 EUR

OČNÍ KRÉM S MINERÁLY 
(MRTVÉHO MOŘE)
pro všechny typy pleti

Polomastný, hydroaktivní krém na vrásky 
kolem očí.
Aktivní látky: zjemňující oleje, bisabolol, 
mineral komplex (sodík, draslík, hořčík, 
stopové minerální prvky) a vit. E vyplňují 
jemné linky. Mají výživné a zvláčňující 
vlastnosti, čímž napomáhají k optimalizaci 
dobrého stavu pokožky.
Aplikace: malé množství přípravku 
naneste na oční okolí a lehce vmasírujte.
30ml  obj.č.: 1804 / 499 Kč / 20 EUR
(vzorek 2ml) 35 Kč / 1,50 EUR
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PÉČE O TĚLO JE STEJNĚ DŮLEŽITÁ JAKO PÉČE O OBLIČEJ.
Kvalitní přípravky zabraňují vysušování kůže. Po sprchování či koupeli, je nutné pokožce dodat ztracenou liporovnováhu 
a vitaminy pro optimální regeneraci.

TĚLO



TĚLOVÝ ŠAMPON S MINERÁLY
(MRTVÉHO MOŘE)

Pro pravidelnou péči o pokožku těla. 
Aktivní látky: minerály Mrtvého moře 
a kvalitní tenzidy šetrně myjí pokožku, 
přičemž neulpívají na kůži. Naopak ji 
obohacují důležitými minerály. Lehkou 
neutrální vůni ocení ženy i muži. Šampon 
je také svým složením velmi vhodný pro 
problematickou pokožku.
500ml  obj.č.: 1815 / 246 Kč / 9,90 EUR
(vzorek 15ml) 35 Kč / 1,50 EUR

MASÁŽNÍ OLEJ RAKYTNÍKOVÝ
(HYDROFILNÍ)

Jemný olej, bohatý na vitaminy.
Aktivní látky: olej rakytníku bohatý na 
vit. A, vit. C, medicinální olej a lecitin pro 
masáže obličeje a těla.
200ml  obj.č.: 2561 / 335 Kč / 13,40 EUR
(vzorek 15ml) 35 Kč / 1,50 EUR

BALZÁM PO HOLENÍ A EPILACI 
s jemnou, neutrální vůní

Přípravek na bázi bylinných extraktů 
v gelo-krémové formě pro šetrné ošetření 
po epilaci či holení. 
Aktivní látky: extrakt šalvěje, ethanol 
a glycerin napomáhají k rychlému 
odeznění zarudnutí a podráždění pleti po 
holení a epilaci.
Aplikace: dle potřeby. Vhodný pro ženy 
i muže. Po použití balzámu je pokožka 
vláčná. 
100ml  obj.č.: 2556 / 292 Kč / 11,70 EUR
(vzorek 4ml) 35 Kč / 1,50 EUR

BYLINNÝ OLEJ 

Vhodný pro děti i dospělé.
Aktivní látky: olej měsíčku lékařského, 
pupalky dvouleté, silice meduňky 
lékařské a medicinální olej pro zvláčnění 
suché kůže. 
Aplikace: 
1. Masáže obličeje, těla a keloidních 
 jizev. Aplikujte lokálně pro masáže 
 nebo ke zklidnění pokožky při jejím 
 přesušení.
2. Koupel - cca 10 ml oleje přidejte 
 do koupele a dobře promíchejte. 
 Drobné kapičky oleje ulpí na povrchu 
 kůže a nedochází tak k jejímu vysušení.
200ml  obj.č.: 2560 / 335 Kč / 13,40 EUR
(vzorek 15ml) 35 Kč / 1,50 EUR

PERFECT BODY - MILK

Hedvábná emulze nové generace pro 
sametově jemnou a oživenou pokožku 
těla.
Aktivní látky: ceramidy, hyaluronic acid 
(kyselina hyaluronová, 50 – 3000 kDa), 
minerály Mrtvého moře a vitamin E 
zabraňují vysušování (dehydrataci) kůže, 
ztrátě elasticity a intenzivně zvyšují její 
pevnost a pružnost. 
Aplikace: po koupeli, slunění, pobytu 
v soláriu, či dle potřeby.
200ml  obj.č.: 1704 / 334 Kč / 13,40 EUR
(vzorek 4ml) 35 Kč / 1,50 EURFYSIO ACTIVE No.1

Chladivý gelo-krém s optimálním 
obsahem bylinných extraktů.
Aktivní látky: extrakt kostivalu lékařského, 
dubové kůry, escin, extrakt kaštanu, kafr.
Kostival, escin a kafr jsou látky, o nichž 
je známo, že podporují prokrvování 
a mohou napomáhat uvolnění svalů, 
šlach a kloubů. Tyto látky lze použít také 
při pocitu tzv. „těžkých nohou“.
Aplikace: nanést lokálně na pokožku po 
předchozí masáži nebo několikrát denně 
vmasírovat do kůže.
Nezanechává mastný efekt, rychle se 
vstřebává.
100ml  obj.č.: 2590 / 276 Kč / 11,10 EUR
(vzorek 4ml) 35 Kč / 1,50 EUR

SADA kompletní péče o tělo 
Tělový šampon s minerály (Mrtvého moře) 500ml, Vlasový šampon s minerály Tělový šampon s minerály (Mrtvého moře) 500ml, Vlasový šampon s minerály 
(Mrtvého moře) 500ml, Perfect Body - Milk 200ml (Mrtvého moře) 500ml, Perfect Body - Milk 200ml 
+ ZDARMA Krém na ruce 100ml.+ ZDARMA Krém na ruce 100ml.

Obj.č.: 3818s  886 Kč (35,60 EUR)3818s  886 Kč (35,60 EUR)
ušetříte 253 Kč (10,20 EUR) 253 Kč (10,20 EUR)
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DOPLŇKOVÁ PÉČE: 
• Krystalická sůl Mrtvého moře 
 FOR LIFE & MADAGA

• Koupele v lázni ze soli Mrtvého moře 
 se velmi pozitivně spolupodílí na 
 procesu detoxikace a regenerace kůže.
 Aplikujeme 1x až 2x týdně!
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CELULITIDA (POMERANČOVÁ KŮŽE) 
POSTIHUJE PŘEDEVŠÍM ŽENY 
RŮZNÝCH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ 
BEZ OHLEDU NA TĚLESNOU VÁHU.
Postiženy jsou nejvíce partie v oblasti stehen, hýždí, 
břicha a paží. 
Celulitida je způsobena zvýšeným ukládáním triglyceridů 
v tukových buňkách, jenž mohou značně zvětšit jejich objem 
a kůže má pak vzhled „pomerančové kůry“. V důsledku zvýšení 
viskozity základní hmoty škáry, dochází k nepřiměřenému 
zadržování vody a zmenšení mezibuněčné výměny. 
Vlivem těchto faktorů nastává komprese krevních a lymfatických 
vlásečnic a překrvení tkání. 
Zmírnění, či úplné odstranění celulitidy je dlouhodobou 
záležitostí a vyžaduje pravidelnou péči!

ANTICELLULITE 
SPA

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

1 2 3 4



REŽIMOVÁ DOPORUČENÍ

Masáže
Pravidelné masáže postižených partií v kombinaci s účinnými 
kosmetickými přípravky zvyšují požadované výsledky.

Pohyb
Pravidelné cvičení nejméně 2x týdně urychluje metabolické 
procesy, stimuluje lymfatické cesty a mikrocirkulaci krve. Naopak 
málo pohybu a zejména sedavé zaměstnání celulitidu stupňuje!

Strava
Mnoho žen se domnívá, že proti celulitidě je nutné držet diety, 
což je velký omyl! Velkým problémem mnoha žen je naopak 
nedostatečný pitný režim! Obecně se doporučuje omezit 
potraviny se zvýšeným obsahem tuku, smažená jídla, ostré 
koření. Zvýšit příjem zeleniny, cereálií, luštěnin, ryb, tvarohu 
a sýrů. Z ovoce je vhodný ananas, papája, mango a kiwi, zejména 
pro vysokou čisticí schopnost a obsah vit. C. 

Pitný režim
Zvýšení příjmu tekutin: na 2-3 litry denně. Vhodná je neslazená 
čistá voda nebo bylinné čaje např. z pampelišky, měsíčku, kopřivy 
a zeleného čaje. Omezit příjem alkoholu, kávy a černého čaje.

Doporučení FOR LIFE & MADAGA

Účinnost přípravku značně zvýšíte 
kombinací domácího ošetření 
s odbornou Anticellulite SPA 
péčí v kosmetickém salonu 
a také dodržováním uvedených 
doporučení.

MASÁŽE POSTIŽENÝCH PARTIÍ

INTENZIVNÍ KÚRA
pro salonní i domácí ošetření 

Emulzní, lehce vstřebatelná krémová textura s optimálním 
obsahem účinných látek s prokázaným účinkem. 
Tyto selegované látky z mořských řas byly vyvinuty a patentovány 
ve francouzských biotechnologických laboratořích a jsou 
hodnoceny jako jedny z nejúčinnějších na světě!
Aktivní látky: červená mořská řasa, hnědá mořská řasa, Escin, 
Mentol, minerální sůl Mrtvého moře
• zvyšují lipolýzu (uvolňování tuků) až sedmkrát více než adrenalin
• omezují lipogenezi - ukládání rezervních tuků
• zabraňují nadměrnému hromadění vody v buňkách
• podporují mikrocirkulaci a mají protiedémový účinek 

Aplikace: denně ráno a večer masážními tahy na postižená 
místa po dobu jednoho až tří měsíců. Poté preventivně 1x týdně. 
V případě nutnosti kúru opakujte znovu za půl roku! 
200ml  obj.č.: 2606 / 610 Kč / 24,40 EUR
500ml  obj.č.: 5606 / 1189 Kč / 47,60 EUR
(vzorek 4ml) 35 Kč / 1,50 EUR
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PŘÍPRAVKY PRO OŠETŘENÍ RUKOU A NOHOU VYRÁBÍME ZE STEJNĚ KVALITNÍCH 
SUROVIN JAKO PŘÍPRAVKY PLEŤOVÉ, PONĚVADŽ SE DOMNÍVÁME, 
ŽE SI TAKÉ ZASLOUŽÍ TU NEJLEPŠÍ PÉČI!
Díky speciálním olejům, zvláčňujícím a ochranným složkám, které tyto přípravky obsahují, dosáhnete vynikajících 
výsledků při ošetření.

RUCE A NOHY



KRÉM NA NOHY 

Pro ošetření suché pokožky nohou a na zrohovatělou 
kůži chodidel.
Aktivní látky: zvláčňující oleje, olej z měsíčku, 
extrakt kostivalu a glycerin jsou pro své klíčové 
vlastnosti určeny k regeneraci kůže.
Aplikace: nejlépe po horké koupeli nebo každý 
večer naneste větší množství přípravku na chodidla 
a vmasírujte.
100ml  obj.č.: 2603 / 253 Kč / 10,20 EUR
200ml  obj.č.: 5603 / 426 Kč / 17,10 EUR
(vzorek 4ml) 35 Kč / 1,50 EUR
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KRÉM NA RUCE 
pro každodenní péči 

S obsahem výživných a ochranných olejů. 
Aktivní látky: hydrozáklad, měsíčkový olej, 
silikonový olej a glycerin udržují ruce jemné 
a vláčné, nezanechávají mastný efekt, regenerují. 
Aplikace: po mytí rukou nebo dle potřeby.
Přípravek se vyznačuje malou spotřebou.
18ml  obj.č.: 2601a / 114 Kč / 4,60 EUR
100ml  obj.č.: 2601 / 253 Kč / 10,20 EUR
200ml  obj.č.: 5601 / 426 Kč / 17,10 EUR
(vzorek 4ml) 35 Kč / 1,50 EUR

Při stavu poškozené kůže - extrémní suchost, ekzém apod. doporučujeme přípravky 2DERM.
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OVĚŘENÁ KVALITA.
                    POZNÁTE ROZDÍL!

MINERÁLY Z MRTVÉHO MOŘE
DODAJÍ VLASŮM LESK!



VLASOVÝ ŠAMPON S MINERÁLY (MRTVÉHO MOŘE) 
pro časté mytí

Aktivní látky: minerály Mrtvého moře a zvláčňující 
přísady dodávají vlasům lesk. Obsažené kvalitní 
tenzidy se dobře vymývají a nezatěžují vlasovou 
pokožku. Přípravek je vhodný také pro osoby,  
u nichž běžné šampony vyvolávají kožní reakce.
Aplikace: na mokré vlasy naneste malé množství 
šamponu, zpěňte a vetřete do vlasové pokožky. 
Nechte působit 2 - 3 minuty a smyjte vodou.
200ml  obj.č.: 1817 / 223 Kč / 9 EUR
500ml  obj.č.: 1816 / 306 Kč / 12,30 EUR
(vzorek 15ml) 35 Kč / 1,50 EUR

VLASOVÝ ŠAMPON PROTI LUPŮM S AKTIVNÍ PŘÍSADOU
účinný přípravek proti lupům

Lupy jsou jednou z mnoha nepříjemných civilizačních potíží 
a mohou prakticky postihnout každého z nás. Mnohdy se jedná 
o jev krátkodobý - u někoho se však jedná o dlouhodobou 
záležitost. Na trhu se objevuje mnoho přípravků, které jsou proti 
lupům určeny. Ne všechny však dokáží lupy odstranit. Přípravek 
proti lupům FOR LIFE & MADAGA obsahuje nedráždivé tenzidy, 
minerály Mrtvého moře a účinnou aktivní látku - Piroctonolamin, 
která je známá svým působením proti lupům. 
Aplikace: na mokré vlasy naneste malé množství šamponu, 
zpěňte a vetřete do vlasové pokožky. Nechejte působit 3-4 min., 
poté smyjte vodou. Aplikujte 2x až 3x týdně po dobu jednoho 
měsíce. Přípravek je svým složením šetrný k vlasové pokožce 
a lze jej používat dlouhodobě. 
V tomto případě doporučujeme šampon používat při každém 
mytí s kratší dobou působení: cca 1 - 2 minuty. Po odstranění lupů 
doporučujeme používat šampon 2x až 4x měsíčně a Vlasovou 
regenerační vodu 1x týdně.
200ml  obj.č.: 2705 / 271 Kč / 10,90 EUR
(vzorek 15ml) 35 Kč / 1,50 EUR

VLASOVÁ REGENERAČNÍ VODA S AKTIVNÍ PŘÍSADOU 
chladivý efekt přírodního mentolu

Vlasová voda v optimálním složení pro zdravé a lesklé vlasy.
Aktivní látky: extrakty šalvěje lékařské, podbělu a přesličky rolní, 
panthenol, silice máty a ethanol jsou složky zaměřené na stimulaci 
vlasové pokožky. Mají-li vlasové cibulky dostatek výživy, nedochází 
k nadměrnému padání vlasů, lomivosti apod. 
Aplikace: po umytí vlasů, před jejich modelací či dosušením, 
naneste přiměřené množství Vlasové regenerační vody a důkladně 
vmasírujte do pokožky hlavy. Nesmývejte. 
Po použití přípravku vlasy lépe drží tvar.
200ml  obj.č.: 2704 / 271 Kč / 10,90 EUR
(vzorek 15ml) 35 Kč / 1,50 EUR
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MRTVÉ MOŘE JE JIŽ PO GENERACE VYUŽÍVÁNO NEJEN PRO UVOLNĚNÍ
ORGANISMU. 

ROVNĚŽ PŘI ŘEŠENÍ RŮZNÝCH KOŽNÍCH PROJEVŮ NAPŘÍKLAD:
• ATOPICKÝ EKZÉM
• LUPÉNKA  
• A NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZDRAVOTNÍCH KOMPLIKACÍ

ZDRAVÍ A RELAXACE
vyzkoušejte sílu přírodních minerálů



MASÁŽE

10% směs drcené soli + olej. Krystalky 
minerální soli rozdrtíme nebo pomeleme 
na jemné částečky a smícháme 
s Bylinným olejem.
Připravenou mast lze použít k masáži: 
celého těla, krční páteře, hýždí a stehen.
Při ošetření nehtů vtírejte 5 - 10 minut, 
pak omyjte vodou a aplikujte krém (např. 
Mineral krém 24H). Masáží chodidel 
a nohou zjemníte ztvrdlou kůži na 
chodidlech a dojde ke zlepšení prokrvení 
dolních končetin. Masáže provádíme 
10 - 30 minut.

Upozornění: v případě vyšších 
koncentrací a inhalací konzultujte se 
svým ošetřujícím lékařem.

KRYSTALICKÁ SŮL MRTVÉHO MOŘE 

Sůl Mrtvého moře, na rozdíl od klasické 
soli, je velmi bohatá na minerální 
prvky. Obsahuje vysoké procento 
chloridů, fl uoridů, jodidů, bromidů, 
sulfi dů, síranů, fosforečnanů, uhličitanů 
a prvků s nimi vázaných, zejména 
sodík, draslík a vápník. 

Upozornění: jelikož minerály Mrtvého 
moře výrazně zvyšují osmotický tlak, 
čímž zprostředkovaně dochází ke zvýšení 
krevního tlaku a zvýšené srdeční činnosti, 
doporučujeme osobám se srdečně-
cévními chorobami před použitím 
soli Mrtvého moře ve větším rozsahu 
konzultaci s ošetřujícím lékařem.
500g obj.č.: 1814 / 195 Kč / 7,80 EUR

DOPORUČENÍ

KOUPELE

Relaxační koupel uvolňuje psychickou 
zátěž, zmírňuje pocit napětí a dodává 
kůži hebkost a zdravou svěžest. 
Spotřeba: 150g až 250g soli na vanu. 
Zdravotní koupel pro dospělé: 
300 až 1500g soli na vanu.

INHALACE

6% roztok soli + voda. Při obtížích horních 
i dolních cest dýchacích (rýma, angína, 
astma, chronická bronchitida). 
Sůl Mrtvého moře, na rozdíl od soli 
mořské, nevysušuje sliznici.

OMÝVÁNÍ OBLIČEJE PŘI AKNÉ

6% roztok soli + voda. Aplikujte roztok 
pomocí kosmetického tamponu 1x - 2x 
denně. Kombinujte s pleťovými přípravky 
na problematickou pleť.
Pozor: dbejte, aby se roztok nedostal 
do očí!

ZÁBALY

Vlasový zábal: 6% roztok soli + voda. 
Výživa důležitými prvky minerálů, zlepšení 
struktury vlasu.
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PROFESSIONAL
PROFESIONÁLNÍ OŠETŘENÍ FOR LIFE & MADAGA

Přípravky FOR LIFE & MADAGA žádejte u profesionálů v kosmetických salonech, estetických centrech a regeneračních 
pracovištích. 
V ČR i Evropě poskytují odborně vyškolení pracovníci individuální akreditovanou wellness péči FOR LIFE & MADAGA.

Péče o pleť FOR LIFE & MADAGA vychází z typizace pleti, pokračuje metodami speciálních salonních ošetření 
a zakončuje ji pečlivě vybraná závěrečná domácí péče. Díky jednotlivým, vzájemně na sebe navazujícím krokům, 
přináší systém FOR LIFE & MADAGA pozitivní, viditelné a dlouhodobé výsledky nejen pro klienty se zdravou pokožkou, 
ale rovněž se daří úspěšně ošetřovat i citlivé, aknózní či lokálně predisponované typy pleti.



PROČ PRACOVAT S KOSMETIKOU FOR LIFE & MADAGA?

 FOR LIFE spol. s r. o. je jedním z nejvýznamnějších výrobců 
 profesionální kosmetiky v ČR. 
 Prioritou společnosti je poskytovat kvalitní přípravky 
 s kompletním profesionálním servisem. Přípravky naší 
 společnosti se vyznačují vysokou účinností a téměř nulovým 
 potenciálem dráždivosti. Právě proto přípravky dodáváme 
 do široké sítě kosmetických salonů, dermato-center 
 a odborných pracovišť. 
 Tato pracoviště s přípravky FOR LIFE & MADAGA pracují, 
 a také je dále dodávají svým konečným zákazníkům.

• Moderně vybavené laboratoře společnosti FOR LIFE 
 spol. s r. o. a velmi přísné sledování jakosti každého 
 produktu jsou spolehlivou zárukou kvality. 

• Dle dosavadních kladných ohlasů z řad odborníků 
 dermatologie, kosmetologie,  farmakologie a chemie je 
 možné naši společnost zařadit mezi špičku ve svém oboru. 
 Každé ocenění je pro naši práci velmi důležité 
 a považujeme jej za velký závazek, který nás motivuje 
 k dosahování stále lepších výsledků. 

• Pravidelně se zúčastňujeme mezinárodních kosmetologických 
 konferencí a konferencí výrobních fi rem.

• Aktivně se podílíme na výzkumu v oblasti působení 
 kosmetických přípravků na kůži a patentovali jsme emulzní 
 systém pro podporu přirozené regenerace poškozené kůže. 
 Publikujeme též odborné články a příspěvky.

PŘÍPRAVKY PRO PROFESIONÁLY

 Mimo přípravků pro fi nální ošetření, dodáváme pro 
 ošetření v salonu širokou škálu speciálních přípravků 
 FOR LIFE & MADAGA „Professional“ v kabinetním 
 balení (200, 400, 500 a 1000ml). Tyto přípravky si 
 mohou zakoupit výhradně odborníci se živnostenským 
 listem (kosmetičky, maséři apod.). 

 Nabídka obsahuje: masážní oleje, změkčovadla, pleťové 
 masky, speciální přípravky, ampule intenziv, séra a také 
 přípravky pro ošetření těla. K vyzkoušení pleťových a tělových 
 přípravků jsou k dispozici vzorky.

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM FOR LIFE

 Novým zájemcům o spolupráci poskytujeme možnost 
 bezplatné odborné návštěvy a konzultace. Klientům 
 poskytujeme několikastupňový odborný školící program 
 a osobní vzdělávací servis, který je zaměřen na profesionální 
 ošetření a odborný růst. Každý klient si sám volí úroveň, 
 na kterou chce být školen.

DOPLŇKY PRO SALONY

 Hygienický jednorázový materiál - čepice, prostěradla, 
 podhlavníky, hygienické návleky na obuv apod., froté 
 ručníky s logem FOR LIFE & MADAGA, objednací karty 
 pro zákaznice, reklamní plakáty, propagační materiály 
 FOR LIFE & MADAGA, výukové kurzy a postupy a další 
 materiály důležité pro Vaši práci, to vše najdete v naší 
 nabídce.

PODPORA ZNAČKY FOR LIFE & MADAGA

 Značka FOR LIFE & MADAGA je mezinárodně chráněná 
 ochranná známka a každoročně na její propagaci 
 věnujeme mnoho prostředků. Zúčastňujeme se odborných 
 konferencí a setkání. Informujeme veřejnost kvalitními 
 tištěnými i elektronickými materiály, inzercí a cílenými 
 informacemi. Nedílnou součástí naší práce je podpora 
 odborného školství. Důvěra klientů v naše přípravky vytváří 
 kvalitní základ pro úspěšný rozvoj značky 
 FOR LIFE & MADAGA a pomáhá profesně rozvíjet 
 i pracoviště našich odběratelů. 
 Staňte se i Vy jedním z nich.

INFORMUJTE SE NA ROZŠÍŘENOU NABÍDKU A CENY.  
VEŠKERÉ INFORMACE VÁM RÁDI ZODPOVÍME.

FOR LIFE & MADAGA je značka, na kterou se můžete ve všech 
směrech spolehnout!

INFORMACE PRO KOSMETIČKY, MASÉRY, 
WELLNESS CENTRA, ODBORNÍKY 
A DERMATOLOGY
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NAVŠTIVTE NÁS 

V PORADENSKÉM CENTRU ESTETICKÉ KOSMETIKY 

FOR LIFE & MADAGA
kde provádíme odborný poradenský servis a nejmodernější 3D diagnostiku pleti.

Moravanská 191/85, 619 00 Brno. Více na www.forlifekosmetika.cz
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KDE A JAK VÝROBKY ZÍSKÁTE?
1. V partnerských salonech FOR LIFE & MADAGA. Odborně fi rmou vyškolené kosmetičky 
 provedou diagnostiku Vaší pleti a navrhnou cílenou péči.
2. V kosmetickém salonu, který pracuje s výrobky FOR LIFE & MADAGA. Kosmetička Vám 
 poskytne radu při výběru vhodných přípravků.
3. Ve fi remních prodejnách a poradenských centrech FOR LIFE & MADAGA.
4. Poštovní zásilkou až do domu.
Vybrali jste si přípravek z naší nabídky nebo potřebujete poradit s výběrem a nevíte, který salon 
ve Vašem okolí s našimi přípravky pracuje?
Zavolejte nebo napište na fi rmu FOR LIFE spol. s r. o. a my Vám doporučíme nejbližší kosmetický 
salon nebo poradíme s výběrem vhodného přípravku.
Pokud chcete výrobek objednat rovnou, navštivte náš e-shop. Zboží obratem zašleme na Vaši 
adresu za cenu uvedenou v katalogu. Včasnost a přesnost zásilky garantujeme.

POŠTOVNÉ A BALNÉ PRO ČESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU
se řídí aktuální nabídkou smluvní přepravy dodavatele.
Více informací na www.forlifemadaga.com nebo telefonicky (viz. kontakt).
Po objednání zboží Vám bude zásilka expedována ze skladu FOR LIFE do 24 hodin 
(mimo svátků a dnů pracovního volna).

ZÁRUKA, VÝMĚNA VÝROBKU ČI VRÁCENÍ PENĚZ
Jestliže do 30 dnů od zakoupení zjistíte jakoukoliv vadu, obraťte se prosím na svého prodejce 
nebo na fi rmu FOR LIFE spol. s r. o. Výrobek Vám bude neprodleně vyměněn za jiný nebo Vám 
budou vráceny peníze v plné výši. Podmínkou uplatnění reklamace je používání výrobku dle 
návodu (v případě existence vzorku jeho vyzkoušení) a alespoň poloviční obsah výrobku. 

ZÁRUKA ÚČINKU PŘÍPRAVKŮ
Výrobky naší společnosti obsahují přírodní extrakty a účinné látky v optimálním poměru. 
Zejména přírodní extrakty jsou charakteristické svým zbarvením  a složením. Z toho důvodu může 
dojít k mírným barevným odchylkám jednotlivých šarží výrobků. Pokud výrobek po dobu jeho 
trvanlivosti mírně změní barvu nebo vznikne-li na dně výrobku sediment extraktu, nejedná se 
o vadu výrobku! 
Záruční doba výrobku je zpravidla 12 až 24 měsíců od data výroby, pokud není uvedeno jinak. 
  
VÝROBKY FOR LIFE spol. s r. o., JSOU DERMATOLOGICKY TESTOVÁNY. 
Před distribucí procházejí přísnými laboratorními testy a splňují všechny certifi kační podmínky 
a bezpečnostní kriteria dle evropských norem. Veškerá průvodní dokumentace je uložena 
v sídle společnosti For Life spol. s r. o. 
PŘÍPRAVKY FOR LIFE & MADAGA NEJSOU TESTOVÁNY NA ZVÍŘATECH!

FOR LIFE spol. s r. o. je členem mezinárodního sdružení kosmetických výrobců EU.
FOR LIFE, FOR LIFE & MADAGA, Sfi ngolipids, Hydrooptimal, NATURAL INNOVATION, 2DERM, 
MY SECRET jsou mezinárodně registrované ochranné známky!

Více informací o společnosti, přípravcích a zastoupení pro státy EU najdete na:
 www.forlifemadaga.com

Ceny uvedené v katalogu jsou doporučené MOC.

Pro profesionály (kosmetické salony, wellness centra, fi t centra, masážní salony, lékárny, lékaře, 
dermatology apod.) jsou platné obchodní podmínky pro velkoodběratele! Platnost od 3/2022

Nejbližší odborný poradce:

KONTAKT:
FOR LIFE spol. s r. o.
Moravanská 191/85, Brno
ČESKÁ REPUBLIKA

tel.: +420/545 245 048,
+420/736 142 376

zázn.: +420/545 245 049

e-mail: forlife@forlifemadaga.com,
objednavky@forlifemadaga.com

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
tel. objednávky: +421/918 374 026

e-mail: forlife@forlifemadaga.com
objednavky@forlifemadaga.com     

ON LINE e-shop: 
www.forlifemadaga.com

ČESKÁ PROFESIONÁLNÍ KOSMETIKA 
NA FRANCOUZSKÝCH ZÁKLADECH



www.forlifemadaga.com

ČESKÁ PROFESIONÁLNÍ KOSMETIKA 
NA FRANCOUZSKÝCH ZÁKLADECH


