
Optimální směs účinných látek 
pro posílení pleti v domácí péči.

ŽÁDEJTE VE SVÉM SALONU

ENERGIE PRO VAŠI PLEŤ

NOVINKA!
V PRODEJI OD 2. 11. 2020



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.

Účinné látky: přírodní oleje: Kaméliový, Marakujový, 
Melounový, Jojobový, Slunečnicový, Tocopherol - přírodní 
vitamin E.

Hlavní benefity:
•  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  /  Cena: 570 Kč  (23.20 EUR)
(vzorek 2ml)  obj. č.: 9580  /  Cena: 35 Kč  (1,50 EUR)

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.

Účinné látky: Retinol, Tocopherol - přírodní vitamin E. 

Hlavní benefity:
•  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  /  Cena: 570 Kč  (23.20 EUR)
(vzorek 2ml)  obj. č.: 9581  /  Cena: 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. 

Řada Skin Booster od FOR LIFE & MADAGA obsahuje Řada Skin Booster od FOR LIFE & MADAGA obsahuje 
optimální směs účinných látek pro posílení pleti. optimální směs účinných látek pro posílení pleti. 



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.

Účinné látky: Ascorbyl Glucoside, Sodium Hyaluronate,  
Tocopherol - přírodní vitamin E, Panthenol.

Hlavní benefity:
•  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  /  Cena: 570 Kč  (23.20 EUR)
(vzorek 2ml)  obj. č.: 9582  /  Cena: 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.

Hlavní benefity:
•  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. 

Účinné látky: Kyselina jantarová, Kyselina hyaluronová, 
Panthenol.
Dbejte, aby se přípravek nedostal do očí!
Věková skupina 25+ / všechny typy pleti.

30ml  obj. č.: 1923  /  Cena: 570 Kč  (23.20 EUR)
(vzorek 2ml)  obj. č.: 9583  /  Cena: 35 Kč  (1,50 EUR)



For Life spol. s r. o., 
Moravanská 191/85, 619 00 Brno

www.forlifemadaga.com

ČESKÁ PROFESIONÁLNÍ KOSMETIKA 

NA FRANCOUZSKÝCH ZÁKLADECH


