ČESKÁ PROFESIONÁLNÍ KOSMETIKA
NA FRANCOUZSKÝCH ZÁKLADECH

AKCE ■ SLEVY
PRO ZÁKAZNÍKY / říjen / október / 1. 10. - 31. 10. 2019

CONTROL KRÉM 24H 50ml
- 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.
Kód: 2309

Původní cena MOC: 434 Kč / 17.80 €

Akční cena MOC: 347 Kč / 14.20 €

OČNÍ KRÉM S MINERÁLY
(MRTVÉHO MOŘE) 30ml
- pro pravidelnou péči

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 €

MASÁŽNÍ OLEJ RAKYTNÍKOVÝ
(HYDROFILNÍ) 200ml
Jemný olej, bohatý na vitaminy.
Aktivní látky: medicinální olej, lecitin a olej rakytníku
bohatý na vit. A, vit. C. Pro masáže obličeje a těla.
Kód: 2561

Původní cena MOC: 291 Kč / 12.10 €

Akční cena MOC: 233 Kč / 9.70 €

www.forlifemadaga.com

HYDROOPTIMAL
REGENERAČNÍ KRÉM 50ml
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 pokožky.
Aplikace: na vyčištěnou pleť.
Kód: 2562

Původní cena MOC: 397 Kč / 16.30 €

Akční cena MOC: 318 Kč / 13 €

NATURE BIOACTIVE ČISTICÍ MLÉKO 150ml
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.
Kód: 1214

Původní cena MOC: 390 Kč / 16 €

Akční cena MOC: 312 Kč / 12.80 €
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NÁŠ TIP:
FOR LIFE STYLE - časopis o životním stylu a kosmetice. Čtěte on-line na www.forlifestyle.cz

FOR LIFE & MADAGA je na FACEBOOKU
JAK SE VÁM LÍBÍME?
PŘIDEJTE SI NÁS
(najdete nás pod: FOR LIFE & MADAGA a 2DERM).
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@forlife.cz • ON LINE e-shop, poradna: www.forlifemadaga.com
SK: tel. objednávky: +421 / 918 374 026 • e-mail: forlife@forlife.cz

