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De-jte na něco ni lepl:u ) \'bde in Gc:nnany",
hned m:ite p rodukt. kter)• má přede m
m!bpnuto k ůs p ěc hu. PJati !O o ~wech.
ocdi. jidlc i l:rémech. Kosmetihl vyrobeni
v Nfmecl:u z.:aživ:i pr:ivf teď obrovd:)·
boom. Jlfitom sc nC"jc:dn:i o ž:idnou no\'inku.
nlmccld: kosmetika má dlouhou tr:adici, jen
ilonic:k)' modrý kclimek s log.c_m Nive:t osl:tvi
letos 108. n:trozeniny. Fak-t. že se voníme
kolinskou. ncni nKim jiným nd odb7..em
m jednu '1. nejstar§ich \'Úni na světf. Eau
ck Colo<.;~le neboli kolinskou vodu proslavll
it:tlsl:ý p:trftm:ifJohann (pU\·odnl-Gio\'2nni)
1\hria l~rani. Ptcstěhoval se do K()lin:a md
Ryncm, kde 'l.alo'žil dodnC"s produkti\•ni
'l.n:ačku Farina 1709.jcjfž výrobky tehdy daly
'l.ik.bd 7.ceb nové b teGorii kosmetiky. Ještě
slavnější se st:ab kol(nsl:i v typicky ze-Jene
lahvičce Kcht KOinisch \"'t':lsser No. 4711. '12
pod ci:t..í 'l. rol: u 1791 ud Maure ra 2 \Vim.c.
Současn)· i"cditel doktor Herma nn \Virt'.t.
patfi l: pité l,.'CnC"rxi .úspětnýc h obc:hodnikú s \'Únlm i. K rom~ vb stni glob:i1ni ikony
s ;~.mrrutcrapeutid:)•m i ů činky \'yr.ibf firm:a
vůně pru módní :r.n:t-čiy 8:1ldcss:uini. Ouo
Kem. s.Oii\·C'r. lkuy Barcl:ty nebo d~lšr slavnou l:olinskou lrisch Mllos :a damsl j' parfém
lbsC3 z. ml:u 1911.
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Tronsporentni o bezpečně

To, '1..e se 'l.rnl:y hcauty n:adSencú upin1ji m
>-'~mccko. má logiku. Spolu .s ()bccně \'ěllimi
'l.mlosrmi (jen to ve-.t.mfte podle sebe. 7.nali
jste pfC'd pi r lety kyselinu hyalu rono\·ou?)
stoup:tj i nároky m kv'llitu :a ber.pd nos1.
V dob~ lnst~gnmu. kde jeden nevhodnj•
post, komeut:if nebo neplizrume litk)· \' po
pisu složeni mohou 'l.působit pád i t&:h nej,·~tšich zn:Kck, je pro vjnbc.e čim d:ll t~J.!á
schovfflt se 7.2 m:tri:etingove fečičky. Bud to
funguje, nebo ne. Budjste 1Tl"l.xim:i1 n~ tr;~.ns4
p3rentni. nebo ne. A !J>Ol:ud n.c; zik:rt;nici se
hned ptaji. proč ne. co '' last n~ schO\':iYite.
Ůči.nky? Chceme viditdnť \')'s.ledky. sbvn:i
tv:if \' rekb mni bmp:tnj už nest:~čf. Chceme
ůčiuky rychle 3 bezpdn~. a: v pffp:ldě pro
dul:tů ''Yroben)'ch v Německu m:imc jistotu
obojrho. ..N~ ub se dostanou poU'.t.e pečl ivě
prověřene :1 schv:ilene produl:ty. P'fed jejich
uvcdenl'm musc:-ji výrobci i dovozci posb t do
centr:tlizov:tneho systém u in'fonnacc- o sl<rl.cni. N:motedmologie ~ ncjč;t:StěJŠi spouštěče
alergii muscjf ll)'t ''YI.IY.IČC'UY zvl:i~t Nejsou
4

4

4

povole n.-. z:tv-:idljici rcl:bmní prohlišení.
To \'Š«hno chr:ini spotřebitele." vysvětluje
dol:torka \3-d Adler, 3\Jtorl:... be-StsC"Ueru Kt1ú
shlizka. BC"rlinsk:i dcmY.ltoložb 7.dů vodňuje
\'Zrůst~jíci 7.:ijcm o nl:mecl:.ou kosmC"til:u
t~l:ť c.e.I<ISV~tově rozšfřeným tre ndem C'kologie :a holistid:ého pi'istupu k pCči o pl eť.
.V Ně mcc:ku m:tj i tik:nnici \·ysoke sebevě4
dumi a u vkhu ž:kbjr nej\•y!:.ti h:tlim. N:a
sliby si moc ne-potr pí :1 vůči prúmy.slu jsou
nC"dů větivL"

l>m•l:stni n ěmc-cki přes n ost ~ vysol:é
pr;t<ovni nas3'l.C"ni se odrit.i i v koupdnáoh.
J :~ko Němb, b e r.i 7.alotila: 'l.n:Kku p«c
o pleť. vffim. ŽC' fvbde in Gc:rm.any ml
\' kosmetice \'ysoke post:.weni." fíld doktorb l~:~ rlnr:a Stunn, o jejichž produl:tC"ch se
mluvi :1 plk po celém S\'ftě .Je to pr:iv~ (lll:l:.
kdo ml h•i podll n':l populari:t.aci G be:nuy.
. PoYě;st ně mcd: e kosmetiky je 'l.aložcn:t
n2 preáz.ni v)·rob~. z.isk:iv:ini ptfrodních
ingredienci :1 ptisn)•ch pr.n 'idlech kontroly.
N:a rozdO od Spojen)'ch st:itú mime menn
mnof..srvi povolcnj·ch látel:. Tak vytv'ifíme
prosc řcd( pm tc.c:hnologicky vysoce pok roči
le i:nov:~ce, kte ré jsou ale 'l:lroveň spo\c-hlivC
2 be71>eéné." Podle mumcn t:ilně nejsl:wnějU
předsta\·itelky němed: ého be:.uty by-t.nysu
nC"m:i ~p:~ tent n':l prestiž a dúvtryhodnost"
:1.3dn:i :t.cm~ na svftě. Misto pů vodu neni dúfežite. m druhou stnnu sc k v:~litni produkt
·t.rodj ncjs.piš \' umi s peé:Ji,·ou legislativou
2 pouécnj·mi spoti"ebitdi.
4

Oonl:e. He rr Doktor
'l:~ perfektním na:č::~sovinfm swjr u ké
,..t.růstaj id počet estetick)'ch chirurgických
7.3krokíl. Kdo jin)• nd. v:iš operJtér by mfl
:t..n:it n-c-j ,.Jlodnějši ptipravl:y pru před- :1 poopcr:ačnf péli~ ,llečli 'l':i pfipr:av:~ d iminujíd
riúb upc.r:~cc :1 po ni pak rychle hojení bc:7.
l:umplikxi, tu je d:llšf pobd~\'el: spotřebite
lů. Vedle B:trlnry Sturm n~jdc-te na sezmmu
d:tlši "/,naéky jako l~:~bor. Medic:tl lkauty Rcsearch,. Ropl flem nebo .'-\ugustinus B:~der.
Všechny 'l.aložili lébi"i s tituly, takže s p:~třič
n)'lni 'l.mlostmi 7. chemie. biologie :1 fyz.iky.
'lat:imc:o celebrity mohou tvrdit. že složeni
l:usmeriky ncromměj(,t"Jdy na \'Ymlu\·y ncn(
prostor.
K romě uru č<: n)·ch, vfdedcými studiemi
podložených ůčinl: ú mi německá koS-metlb
ještf jednu -výhodu. Vrmite se \' nL Nemusi-

te se u čit dalších dvace-t hokú, j~l: ji spr:ivn~
~ pl il:nY'lt. 2 tr.i.vit tlk před U'C3dlem půlhodi 4
nu mvic. N:a prvni .pohled po:r.n:ite. -co m:.ite
pi"ed sebou. Proč jC'.t.dit \' 'lU l~. jehož název
pi"ipomln:i polevl:u z. menu ~sijského bisu'J
n:a rohu. kdyt je tu .\ \crcedes-t\\ayb:lc:h S650
C:tbrio. S os:rt.Cnstvem kosmC"tickC poličky
to je stcjnC. The Ore:~m Ulaél:y Augustinus
B:ader si nehnje na nic:. Prostě krcm. Jen
lepšL Ú6nnějti 2 promyšlen)• do posiC"dniho
dct"Jilu. člmž se t:~ky duslova d0$1:tl pod kůži
j:1k supc.:-n noddbm :1 hollywoodsk)'m cdebritim. t.tk těm, cu nem~j( dokon::~lou plcf
v popisu pr:ke. Poti"c-bujete doplnit hydr:~ 
taci? Hyaluronic Se-rum doklorky Stunn
okamžitě pomM.c. Posu':id:ite pi"i pohledu
do z.rc:adb jas? Rozlomte ampuli Perfea
Glow ud Baboru. :1 m:ite po problému. Po
k.ud přesto chcete mit na lnstastories masku
rozt()mileho .zvif:'itb mfsto ohličC"je, 'l.~pn~te
si dig_it:.ilni flitr. Je to zdr:a věj~i než ~krýv:lt
pleC pod IY.inosy lnrev. ltteré pokožce v tom
lep~[m pfíJndě n<:d:tj i nic, v horšfm ji pfknf
podr.iždL
4

~i-sté &ložení netestované no zvířatech
Němedo d efiniti vně z:tb:t..:~ lo testO\':ini
kosmC"tiky n:t Z\'ibtcdh už v roce 1998. m:.ite
tedy jistotu, ŽC' kvůli V:Jšemu odl i čoV':'Idm u
miCku nikdo netrpfL Což se u osmdesi ti
proce nt u ml svět2 ff<l st:ile jcšcě ned:i. l~v
mpsb unie. kleci od bfa.na 1013 uk2zujC'
prodC"j t:tkco tc:stm·~n)'ch krémU, š:lmpun ů
~ mýdel. se sn~.i prosldit celosvétov)' zil:::r-1•.
~>-1ěmcc:ko s.e \'ý'l.namně podili na wtsoji
~ ltern3t i ,•nich metod testováni kosmetiky,"
řibi dol:tori:a Adler. A trend G-lu::luty vás
uspokoji i tehdy. pokud \' ic než bburJtornim experimentů m věřftC' pfiro dě. Kromě
slameh() doktora Hauschky ~jeho l:olegynf
"1. éemčho les'l Anncm:~ric l.-indcr (z.~l:Ja
d':ltdky pf'irodnr a cen ifikovanC kosmetik)'
Annem:trie BOrlind), v-1.n ii:Jy \' poslednich
letech bcrtfnske -cool zmčky Girl Smells
~ Fí:nC" Deodor:mu pros:1zujlcí tis:Kiy tal.,..f.V':I
nč dean bc:luty, kosmetiky ber. pmblcm:ltick)'ch 2 toxick)'ch l:itek. JS<In pine rostlinných
ingredie nd "/.dobře ověfenj·cb zdrojú. stop rocentně vq;:ansi:C, ůčilme. ajd tl: nidhernf
vonL Už vitc. j:ll:ému trendu tict sve J,l"? •

1 Tuhj dcudor;mt Minty Somcthing. ftlNI!!. SSU Kč 2 CUtid pletO\·C Krnm. l)lt RARBARA SJ'URN1. 13SC 3 Kolimk:i vl!da lúu.s de Culc.gnc 471LS79Kč
lo Krm UV30 l:h i}y Sl:in Vrutecdnn Crcmc. RIOTUUN. 2199 Kč S Hydraubli pldnYj Plej Skin~. BABOR.. 1508 Kč 6 Actovc .Cn.rm l'hyacuun·c Am:i·Agj:ng
Smm.. ROYAL 1•1~ N, 250 C 7 ~lydnučni klim n:~ ru«. G'IRL SMEU.S. 850 Kč
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