Kolagen naturalny

Całkowicie naturalny. Nasz polski. Unikalny dar natury.
COLWAY® przedstawia Wam rewolucyjny polski wynalazek biochemiczny w drodze do
zachowania młodego wyglądu skóry - Kolagen Naturalny. Kolagen jest „proteiną młodości”,
która stanowi ponad 30% masy białka ludzkiego i aż 70% białek skóry. Kolagen wraz z
elastyną tworzą w skórze właściwej elastyczną siateczkę, która nadaje jej sprężystość i
jędrność, a także wiąże wodę, substancje lipofilowe i stanowi o kondycji tkanki łącznej czyli
w istocie o kondycji całego organizmu.
Co to jest Kolagen Naturalny?
To żel tworzony przez molekuły kolagenu rybiego, które w procesie hydratacji (odkrycie
polskiej biochemii) przyłączają cząsteczki wody. Jedyny „żywy” (zachowujący konformację
potrójnej helisy) preparat białkowy w kosmetologii światowej. Kolagen rybi na etapie
molekularnym cechuje transdermalność - niemożliwa w przypadkach wielkich cząsteczek
kolagenów hydrolizowanych oraz niemal identyczna budowa strukturalna jak kolagenu
ludzkiego. Ta właściwość decyduje o jego aktywności biologicznej, pod warunkiem jednak
przechowywania w sterylnych warunkach i w temperaturze do maks. 26°C. Dzięki prostej i
higienicznej aplikacji pompką możesz dozować taką jego ilość, jaka jest Ci właśnie potrzebna
do pielęgnacji Twojego ciała.
Jak działa?
Kolagen w naszym organizmie podlega ciągłemu procesowi wymiany i dopóki przebiega ona
sprawnie Twoja skóra wygląda młodo i zdrowo. Kolagen ustrojowy powstaje w komórkach
wytwórczych: fibroblastach i chondrocytach, w procesach zwanych kolagenogenezą. Kolagen
Naturalny nie walczy ze skutkami, jak większość kosmetyków anti-age, lecz uderza w
przyczynę starzenia się skóry - niedobór kolagenu. Produkty rozpadu potrójnej helisy na
skórze tzn. pojedyncze spirale i łańcuchy peptydowe penetrują naskórek i w efekcie stymulują
fibroblasty do produkcji kolagenu ustrojowego. Kolagen Naturalny trzeba chronić przed zbyt
wysoką temperaturą- powyżej 25°C. Każde opakowanie jest zabezpieczone specjalnym

styropianowym mini termosem, tak by w Twoje ręce trafiał zawsze produkt najwyższej
jakości.
Jak stosować?
Warto przygotować skórę do terapii kolagenowej regularnymi peelingami stosowanymi
cyklicznie 1-2 razy w tygodniu, aby ułatwić kolagenowi przenikanie Twojego naskórka.
Kolagen Naturalny, produkowany w trzech stopniach pigmentacji (Platinum, Siver, Graphite),
dedykowany do różnych partii ciała, nakładaj zawsze cienką warstwą na świeżo umytą i
jeszcze wilgotną skórę. Odczekaj, aż preparat całkowicie się wchłonie. Odczujesz wtedy
lekkie napięcie i ściągnięcie skóry. Jest to efekt całkowicie prawidłowy, który zniknie po
zastosowaniu Twojego kosmetyku pielęgnacyjnego, takiego jak krem na dzień, krem na noc
czy balsam do ciała.
Jeśli na Twoim ciele pozostały widoczne ślady kolagenu, przypominające złuszczający się
naskórek oznacza to, że została nałożona jednorazowo zbyt duża ilość preparatu.
Jako kontynuację kuracji kolagenowej polecamy Linię Kosmetyczną Colway.
Dlaczego warto spróbować?
Dzięki regularnemu stosowaniu Kolagenu Naturalnego, 1-2 razy dziennie uzyskasz:
• poprawę nawilżenia i ujędrnienia Twojej skóry
• opóźnienie naturalnych procesów starzenia
• widoczną poprawę spoistości skóry
• wygładzenie i rozjaśnienie blizn, rozstępów
• wzmocnienie wiotkiej skóry (również na udach, pośladkach, piersiach)
• regenerację włosów i paznokci

