Kolagen Naturalny COLWAY

– podstawowe informacje dla osób profesjonalnie zajmujących się
kosmetyką i pielęgnacją skóry

Kolagen – jest fundamentem naszego zdrowia, o którym wiemy za
mało
Kolagen to białko najważniejsze dla naszego organizmu, ponieważ stanowi podstawowy
budulec tkanki łącznej, pełniącej wiele funkcji kluczowych dla naszej egzystencji
i zdrowia. Średnio stanowi on 70% masy białek skóry, 30-60% kości, 99% białek gałki
ocznej. Jest odpowiedzialny m. in. za właściwe nawilżenie i ogólną kondycję skóry,
włosów oraz paznokci. Jego zawartość w organizmie i jakość posiadanej matrycy
kolagenowej określają nasz prawdziwy wiek biologiczny.
Zachowanie jak najlepszej struktury kolagenu w skórze jest także nieodzownym
elementem profilaktyki anti-age i kluczem do naszego młodego wyglądu.

Dlaczego tracimy kolagen ?
Od 25 roku życia nasza skóra systematycznie zaczyna tracić kolagen, ponieważ jego
biosynteza w komórkach staje się coraz wolniejsza. Na skutek osłabienia włókien
elastyny i kolagenu, stanowiących najważniejsze struktury łącznotkankowe naszej skóry,
pojawiają się zmarszczki i utrata jędrności. Zwłaszcza u kobiet, wchodzących w okres
menopauzy, proces ten postępuje szczególnie szybko, ponieważ gwałtownie obniża się
u nich poziom kolagenu - nawet o 30% w przeciągu roku!

Natywne hydraty kolagenu były na początku XX w
(niedocenioną) sensacją!
Niedocenioną, mimo, iż było to jedno z największych odkryć biotechnologii białek,
poczynionych dla kosmetologii. Kolagen Naturalny COLWAY pochodzenia rybiego, był
historycznie pierwszym transdermalnym żelem peptydowym, który nie tylko walczył ze
skutkami, lecz efektywnie uderzał w główną przyczynę starzenia się skóry. Pierwszy, tak
niskocząsteczkowy – przez co aktywny biologicznie kolagen, dzięki zachowaniu postaci
potrójnej helisy, ma wyjątkową, uznawaną dopiero po wielu latach polemik, zdolność
pokonywania bariery naskórka.

Jak przenika i działa aktywny biologicznie, polski, rybi kolagen?
Żel kolagenowy, bezpośrednio aplikowany na powierzchnię skóry, ulega despiralizacji
pod wpływem temperatury naszego ciała – ok. 37°C. 3-helikalne molekuły rozpadają się
na krótkie, najczęściej pięcioaminokwasowe konstrukcje peptydowe, których część
infiltruje warstwę rogową naskórka, a część kolejna dociera aż do macierzy
pozakomórkowej, stymulując fibroblasty do wzmożonej produkcji własnego kolagenu.

Dlaczego warto stosować Kolagen Naturalny Colway?
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ujędrnia, uelastycznia, nawilża, wzmacnia, odbudowuje skórę,
działa przeciwzmarszczkowo,
rozjaśnia/wyrównuje koloryt skóry,
zmniejsza widoczność rozszerzonych naczynek krwionośnych,
wyrównuje cellulit,
niweluje rozstępy,
łagodzi obrzmienia tzw. ociężałych i napuchniętych nóg,
wzmacnia/regeneruje paznokcie,
goi pęknięcia skóry, nawet na piętach,
łagodzi podrażnioną skórę,
nawilża skórę głowy i wzmacnia włosy,
przywraca włosom pigmentację.

Efekty stosowania kolagenu:
Regularnie stosowany Kolagen Naturalny COLWAY zatrzymuje na wiele miesięcy procesy
starzenia się skóry, docierając do jej głębszych warstw w okolicach okołofibroblastowych.
Dzięki stymulacji komórek wytwarzających i serwisujących kolagen, skóra nabiera
młodzieńczego wyglądu, staje się gładsza, jędrniejsza i bardziej promienna, a procesy
powstawania nowych zmarszczek zostają spowolnione, na pewien okres nawet
całkowicie powstrzymane. Przy systematycznej aplikacji witalizujących peptydów, skóra
staje się wzmocniona, gładsza, nawilżona, ujędrniona, po prostu młodsza i zdrowsza!

Jedyny, polski, oryginalny!
COLWAY to firma, która wprowadziła, pod
swoją, wschodzącą wówczas marką na
rynek Unii Europejskiej jako pierwsza
Kolageny Naturalne – Platinum, Silver
i Graphite.
Nasza
wiedza o żelach peptydowych zbierana
jest od 2004 roku i opiera się o tysiące
relacji konsumenckich.
Na opakowaniach Kolagenów COLWAY
widnieje numer jedynego patentu, jaki
wydany został dla ochrony polskiego
wynalazku metody ich pozyskiwania.
Numer nadany przez Urząd Patentowy R.P.
potwierdza nie tylko oryginalność, ale
i najwyższą jakość tych produktów. Za
skuteczność Kolagenu Naturalnego
COLWAY świadczą miliony zakupionych
flakonów tego preparatu i pozytywne
opinie wyrażone przez dziesiątki tysięcy
naszych usatysfakcjonowanych
i powracających do tej Marki niezmiennie
od ponad półtora dekady konsumentów.

Najkrótszy znany światu w kosmetykach anti-age skład INCI:
Aqua, Collagen, Elastin, Lactic Acid, Caprylyl glycol
Kolagen Naturalny COLWAY składa się głównie z aktywnych biologicznie molekuł
kolagenowych pochodzenia rybiego, wiążących w procesie hydratacji (nie jest to
hydrolizat!) wodę i tworzących w taki sposób naturalny żel, z niewielkim udziałem
elastyny i 2% - wym dodatkiem kwasu mlekowego. Recepturę tego produktu
skomponowała sama natura, dlatego jest ona unikalnie prosta, niezawierająca
emulgatorów i żadnych substancji, jakie nie występują w organizmie ludzkim. Kosmetyk
wytwarzany dla COLWAY obywa się bez konserwantów i jest stabilizowany wyłącznie
z pomocą krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Dzięki temu ten najbardziej
naturalny ze znanych preparatów przeciwstarzeniowych jest łagodny dla skóry, zgodny
z nią tkankowo i hipoalergiczny.

Sposób aplikacji Kolagenu Naturalnego:
Na wilgotną skórę nałóż Kolagen naturalny wmasuj go w skórę, ruchami zgodnymi
z przebiegiem mięśni, następnie wklep pozostałości tak aby produkt wchłonął się
całkowicie w skórę. Peptydy kolagenowe wchłaniają się w naskórek około 7 minut,
a proces ich przenikania do skóry właściwej zakończony zostaje po ok. 15-30 minutach.
Po upływie 5 minut od zakończonej aplikacji żelu nałóż krem pielęgnacyjny.
Kolageny Naturalne COLWAY mają ten sam skład aminowy w trzech stopniach pigmentacji:
Nazwa produktu
Stopień
pigmentacji
Dla kogo
Zastosowanie
Do codziennego
użycia
Szczególne
przeznaczenie
Działanie ogólne

Działanie
specjalistyczne

Po zabiegach
medycyny
estetycznej
Po opalaniu
Po depilacji
Do masażu ciała
Do gabinetów
kosmetycznych
Do salonów
fryzjerskich
Sposób aplikacji
Pojemność

KOLAGEN PLATINUM

KOLAGEN SILVER

KOLAGEN GRAPHITE

bez pigmentu

mało zapigmentowany

zapigmentowany

dorośli, dzieci od 3 roku życia, do każdego typu skóry
twarz, dekolt i delikatne
twarz, ciało
ciało, włosy, paznokcie
partie ciała
Tak

Tak

Tak

do cer dojrzałych, jako
dla całej rodziny do
do ciała: na piersi, uda
intensywna kuracja
wszechstronnego
pośladki, jako terapia
przeciwzmarszczkowa i
zastosowania na
ujędrniająca, na stawy włosy
ujędrniająca
problemy skórne
i paznokcie
nawilżające, wygładzające, łagodzące, odbudowujące, regenerujące
ujędrnia, poprawia gęstość
łagodzi wszelkie
wygładza, ujędrnia
skóry, wygładza,
podrażnienia i stany
uelastycznia, wzmacnia
odbudowuje,
zapalne,
wyrównuje koloryt,
wyrównuje koloryt,
przyspiesza procesy
zmniejsza widoczność
zmniejsza widoczność
gojenia, niweluje skutki
pajączków,
zmarszczek, rewitalizuje,
ukąszeń, otarć, stłuczeń,
odbudowuje płytkę
stymuluje procesy
wygładza,
paznokcia,
regeneracji skóry po
uelastycznia
regeneruje włosy
zabiegach medycyny
estetycznej
Tak

Tak

Tak
Tak

Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak

Tak

Tak

Tak
Tak

50 ml; 100 ml; 200 ml

Na wilgotną skórę
100 ml; 200 ml

100 ml; 200 ml

Kolagen Naturalny COLWAY w gabinetach kosmetycznych polecamy szczególnie do
zabiegów pod urządzenia z zakresu: ultradźwięków, oksybrazji, infuzji tlenowej,
elektrostymulacji, mezoterapii bezigłowej i mikroigłowej, oraz w zastosowaniu
łagodzenia podrażnień i przyspieszenia regeneracji skóry po wszelkich zabiegach
iniekcyjnych, falach radiowych i mikrodermabrazji.
Klienci zakładów kosmetycznych wysoko cenią sobie zarówno cechy Kolagenu
Naturalnego, czyniące go produktem wolnym od wszelkiej chemii, a więc modnym,
zdrowym i bezpiecznym, jak i korzyści wyrażające się w efektach jego działania, które
postrzegają jako spektakularne, szczególnie przy zastosowaniu bezpośrednio po
wykonanych zabiegach inwazyjnych. Reprezentowanie Marki COLWAY pozwala także
na łatwe i wysokomarżowe zarobkowanie na dystrybucji Kolagenu Naturalnego.
Dołącz do reprezentacji Marki szczycącej się najwierniejszą grupą konsumencką!
Oferta COLWAY obejmuje również szeroką gamę innych kosmetyków, wśród których
znajdują się preparaty unikatowe w skali światowej, m.in atelokolagenowe żele
najnowszej generacji. Dostępny duży ich wybór pozwali Ci na dostosowanie
właściwego produktu do potrzeb każdego klienta, szczególnie dla wymagających oraz
oczekujących wyraźnych i szybko zauważalnych efektów.
Więcej na www.colway.pl
Bezpośrednio w COLWAY zaopatrywać mogą się tylko nabywcy hurtowi, którzy uzyskali
uprawnienia menedżerskie. Osobą, która umożliwi Ci zakupy produktów
z atrakcyjnymi rabatami jest:

