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BALANCE KRÉM 24H  50ml
- pro smíšenou pleť
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.

Kód: 2206 Původní cena MOC: 434 Kč / 17.80 €

Akční cena MOC: 347 Kč / 14.20 €

PRO ZÁKAZNÍKY / červen / jún / 1. – 29. 6. 2021

KRÉM SE SFINGOLIPIDY  50ml
- pro suchou a zralou pleť
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.

Kód: 1700 Původní cena MOC: 439 Kč / 18 €
 
Akční cena MOC: 351 Kč / 14.40 €

OČNÍ KRÉM S MINERÁLY 
(MRTVÉHO MOŘE)  30ml
- 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.
Kód: 1804 Původní cena MOC: 454 Kč / 18.60 € 

Akční cena MOC: 363 Kč / 14.90 €



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

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

                 

REMODELLING ELIXIR BIOLOGICAL 30ml
- pro suchou, smíšenou, zralou a náročnou pleť 
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.

Kód: 1908 Původní cena MOC: 799 Kč / 33.90 €
 
Akční cena MOC: 639 Kč / 27.10 €

For Life spol. s r. o., Moravanská 191/85, 619 00 Brno
ČR: tel.: +420 / 545 245 048, tel. + zázn: +420 / 545 245 049, servis - dotazy: +420 / 736 142 376 

e-mail: forlife@forlifemadaga.com, objednavky@forlifemadaga.com • ON LINE e-shop, poradna: www.forlifemadaga.com
SK: tel. objednávky: +421 / 918 374 026 • e-mail: forlife@forlifemadaga.com

2DERM BARIEROVÝ KRÉM COLOUR  50ml
- k denní aplikaci 
- pro dospělé a děti od 10 let
2DERM COLOUR je velmi vhodný k péči o pokožku dospělých 
i dětí s citlivou, suchou a jinak disfunkční pokožkou. 
Obsahuje zlatavý přirozený pigment, sjednocující tón pleti. 
Lehce kryje. 
Aplikace: na obličej a oděvem nekryté oblasti. Naneste na 
kožní povrch a důkladně rozetřete.

Kód: 0011 Původní cena MOC: 657 Kč / 27 €
 
Akční cena MOC: 526 Kč / 21.60 €

NÁŠ TIP:
FOR LIFE STYLE - časopis o životním stylu a kosmetice. Čtěte on-line na www.forlifestyle.czi


