
Jediné PATENTOVANÉ dermato−kosmetické přípravky v Evropě
založené na zcela novém revolučním emulzním systému s prokázanou účinností
u hypercitlivé, rizikové a funkčně poškozené kůže.

Mechanizmus pùsobení 2DERM

2DERM krém pomáhá dìtem s nemocí motýlích køídel (Epidermolysis bullosa). 2DERM byl vyvinut a je vyrábìn za odborné konsultaèní spolupráce
s Prof. MUDr. Jiøím Záhejským, DrSc, emer. Profesorem Dermatovenerologické kliniky MU v Brnì.

Hydrofilní pøípravky 2DERM obsahují látky upravující schopnost ko�ního povrchu vázat vodu
a souèasnì vytváøejí na ko�ním povrchu suspenzní bariérový film s mírnì adstringentním vlivem, omezujícím nadmìrné odpaøování vody.
Úèinnost a efekt 2DERM jako�to "náhradního bariérového systému", je zalo�ena na funkèním komplexu MEDILANu s mikronizovaným talkem a zinkem.
Emulzní systém 2DERM po nanesení na kù�i vytváøí tzv. "náhradní bariérový systém" schopný porušené bariérové funkce po nezbytnou dobu
nahrazovat a vytvoøit tak podmínky pro navození regeneraèních procesù v povrchové epidermis, vedoucích k obnovì porušené bariérové funkce.
Jedná se o zcela odlišné koncepèní øešení od dosud obecnì tradovaných pøístupù zabývajících se úpravou porušené bariérové funkce.

Systémové ošetření 2DERM:

Přípravky 2DERM po nanesení v krátké době upraví porušený stav pokožky.
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Čisticí DUOBASE
MASKA PROTECTIVE

BARIEROVÝ KRÉM

− respektuje epidermis, nenarušuje bariérovou vrstvu.
− zklidňuje a vytváří podmínky pro rychlou

regeneraci epidermu.
− nahrazuje bariérovou vrstvu a vytváří optimální

podmínky pro biologickou regeneraci kůže.

Stavy přecitlivělé kůže − např. na kosmetické prostředky, léčiva, alergeny.
Podrážděnou pokožku sluncem, mechanickým třením aj.
Po zákrocích − chemickým peelingem, mikrodermabrazí,
depilací, laserem aj.
Stárnoucí, vrásčitou pokožku.

Stavy tzv. hypersenzitivní kůže.
Poškozenou pokožku chronickým kožním onemocněním:

APLIKACE vhodná pro:

Suchou popraskanou pokožku a rty.

atopická dermatitida
psoriaza, lichen ruber ve fázi akutního výsevu s výrazným svěděním
seborrhoická dermatitida
vrozená suchost kůže − xerodermie
porušená pokožka u vrozené epidermolýzy
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EMULZNÍ SYSTÉMOVÉ PŘÍPRAVKY 2DERM,
jsou vhodné pro profesionální ošetření v salonech a následnou domácí péči u tzv. hraničních stavů kůže.
Na kožních klinikách v ČR byly podrobeny několika nezávislým ověřovacím studiím u pacientů
s poškozenou pokožkou. Rovněž je lze bez obav aplikovat u senzitivních stavů pleti také v profesionální
salonní péči. Přípravky 2DERM vyráběné společností FOR LIFE spol. s r.o., jsou výrazně odlišné složením
a postupem výroby, což bylo potvrzeno udělením pro systém 2DERM.UNIKÁTNÍHO PATENTU
Kosmetičkám i klientům bez ohledu na značku, kterou ve své praxi používají, jsou nyní k dispozici
revoluční přípravky 2DERM, které mohou "BEZ RIZIKA" a úspěšně aplikovat u nadměrně citlivých
klientek nebo u těch, jenž dosud nebylo možné v salonu ošetřit!

Převrat v
péči

PROFESIONÁLNÍ
o POKOŽKU

Objevili jsme tajemství zdravé kůže!

e−shop: www.forlifemadaga.com
www.2derm.com

sklad SLOVENSKO:
Tel.: +421/918 374 026, e−mail: slovensko forlife.cz

Sládkovičova 12, Žarnovica 966 81, SR
@

Otestujte Vzorek Vám ZDARMA zašleme na Vaši adresu.2DERM!
Zodpovíme Vaše dotazy, odborně Vás zaškolíme, sestavíme koncept vhodného ošetření.
PŘÍPRAVKY 2DERM LZE OBJEDNAT A ZAKOUPIT V ČESKÉ I SLOVENSKÉ REPUBLICE

Tel.: +420/545 245 048 − 49, e−mail: forlife forlife.cz

INFORMACE: FOR LIFE spol. s r.o.
sklad ČESKÁ REPUBLIKA: Moravanská 85a, Brno 619 00, ČR

@



                                                                                                                                       2DERM 

                                      SYSTÉMOVÉ OŠETŘENÍ HYPERCITLIVÉ  
                                                                                                    A POŠKOZENÉ KŮŽE 
                                    
Ošetření je určeno osobám s/se: 
atopickým ekzémem 
ichtyózou 
psoriázou 
se stavem hypersenzitivní kůže 
suchou kůží s abnormální dráždivostí 
stárnoucí povrchově vrásčitou pokožkou 
 
Pro úspěšný výsledek terapie je důležitá osobní konsultace, diagnostika a ošetření! 
Konsultace 
Proveďte konsultaci s klientem, informujte se na aktuální stav, zjistěte aplikovaná léčiva, alergie a 
všechny důležité informace. Zapište poznatky do karty. 
Ověřte, zda kůže negativně reaguje na dotek (tlak).  
Proveďte diagnostiku (vizuálně nebo přístrojem), tonus a turgor, hydratace, kožní maz, pH. 

 
Doba ošetření (včetně konsultace): 40 min 
Cena materiálu: 118,- Kč  / 4,9 EUR 
Doporučená cena ošetření: 650 - 950,- Kč  / 25 – 40 EUR 
 

Úkon Přípravky   Spotřeba 
Dvoufázové  
čištění pleti  

2DERM – ČISTICÍ  DUOBASE- aplikujte první část přípravku, prsty, 
lehkou masáží odličte pleť.  Pleť zbavíte make-upu, nečistot (usazený 
prach se směsí kožního mazu a odumřelých kožních buněk). Zbytky 
přípravku lehce sejměte tamponem.  
2DERM – ČISTICÍ  DUOBASE 
Následně naneste druhou část přípravku, lehce masírujte prsty cca 1 min. 
Přebytek odsajte ubrouskem. POZOR NA ULPÍVAJICÍ VLÁKNA – vždy 
použijte jemné, kvalitní materiály z buničiny a čisté bavlny!  
 

4-5 ml 
 
 
 
 
4-5 ml 
 

 Protektivní 
maska 
 

2DERM –  PROTECTIVNÍ MASKA  
Naneste lehkými tahy na obličej, případně krk a dekolt, vynechejte oční víčka. 
Masku nechte působit cca 15 min. Přebytek masky odsajte ubrouskem.  

6-8 ml 

 Závěr ošetření 2DERM – BARIEROVÝ  KRÉM  - transparent ,  
nebo místo make-upu variantu  
2DERM – BARIEROVÝ  KRÉM  - colour 

1-2 ml 

 Synchronní 
domácí péče 

2DERM – BARIEROVÝ  KRÉM,  
doporučte domácí aplikaci dle návodu. 

příbalový 
leták 

Další doporučení *Peeling neprovádíme!  
*Čištění pórů neprovádíme!  
*Masáž při prvním ošetření neprovádíme!  
*Při druhém a dalším ošetření můžeme provést jen zklidňující      
  zkrácenou masáž a to pouze u případů s nižší citlivostí, tzn. u   
  klientů, kteří nereagují na tlak a u klientů se suchou vrásčitou  
  pokožkou. 
*Ošetření doporučujeme opakovat dle stavu klienta: jednou za 14 až  
  28 dnů.  

nepřehlédni 




