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ANTICELLULITE SPA - INTENZIVNÍ KÚRA  200ml
Emulzní, lehce vstřebatelná konzistence 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! 1. Zvyšují lipolýzu (uvolňování tuků) až sedmkrát více než adrenalin, 2. omezují lipogenezi - ukládání 
rezervních tuků, 3. zabraňují nadměrnému hromadění vody v buňkách, 4. 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!

Kód: 2606 Původní cena MOC: 610 Kč / 24.40 €

Akční cena MOC: 488 Kč / 19.50 €

PRO ZÁKAZNÍKY / květen / máj / 2. – 30. 5. 2022

NATURE BIOACTIVE OČNÍ KRÉM  30ml
- 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.

Kód: 1212 Původní cena MOC: 539 Kč / 21.60 €
 
Akční cena MOC: 431 Kč / 17.30 €

HYDRO-NUTRITIVE KRÉM 24H  50ml
- pro suchou pleť 
Komfortní složení 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.

Kód: 2107 Původní cena MOC: 499 Kč / 20 € 

Akční cena MOC: 399 Kč / 16 €



FOR LIFE & MADAGA je na FACEBOOKU  
JAK SE VÁM LÍBÍME?                   PŘIDEJTE SI NÁS

(najdete nás pod: FOR LIFE & MADAGA a 2DERM).

                 

2DERM ČISTICÍ DUOBASE  200ml
- pro citlivou a narušenou pleť
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.
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.

Kód: 0013 Původní cena MOC: 464 Kč / 18.60 €
 
Akční cena MOC: 371 Kč / 14.90 €

NATURAL LOOK  30ml
- rozjasňující tónovací krém 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).

Kód: 1100 Původní cena MOC: 535 Kč / 21.40 €

Akční cena MOC: 428 Kč / 17.10 €
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