COLWAY to Marka
Marka Uznana, wokół której przez 15 lat budowała się
społeczność
użytkowników,
jaką
cechuje
niespotykana w obecnych czasach lojalność i
przywiązanie do produktów.
W badaniach rynkowych wskazywana przez
konsumentów jako druga w Polsce pod względem
rozpoznawalności w kategorii preparatów
prozdrowotnych, dostępnych poza siecią sklepową.
Kultowe już produkty takie, jak Colvita, czy Witamina C-olway przynosiły tej marce
liczne laury i windowały ją na pozycję Konsumenckiego Lidera Jakości:

COLWAY to prekursor i ośrodek wyznaczający trendy
Prawdziwa kariera kolagenu w Polsce zaczęła się od nas. To my kształtowaliśmy na
początku XX wieku społeczną świadomość potrzeby kondycjonowania tego białka
budulcowego dla naszej tkanki łącznej, dla aparatu ruchu, oczu, skóry i większości
organów - gdyż to właśnie jakość matrycy kolagenowej decyduje o długości i jakości
życia wszystkich organizmów wyższych.
To my tworzyliśmy język opisów, którym dziś posługują się wszyscy.
Przez wiele lat w polskim Internecie słowa “kolagen” i COLWAY były niemal synonimami
i dominowały wyszukiwarki.
Niezmiennie, mimo upływu lat, to nadal my wyznaczamy trendy w suplementacji - na
przełomie 2018/2019 roku daliśmy jako pierwsi Europejczykom lunazynę - substancję z
krainy medical fiction - owiany legendami i budzący sensację, a pozyskiwany tylko w
dwóch ośrodkach na świecie peptyd terapeutyczny, który zmienia epigenom i los
biologiczny człowieka.

COLWAY to
jak jej zwieńczenie; Krem Niebieski Diament
- szlifowana latami żmudnej obróbki, czyli uczenia się
rosnących wymagań i potrzeb użytkowników naszych
kosmetyków. Taki szlif nadaje rzetelnej Marce blask, który
przenika wszystko, zupełnie jak molekuły kolagenowe
warstwę naskórka.
Tak, to również my obaliliśmy jeden z najtwardszych
dogmatów kosmetologii - czyli ten o nieprzenikalności kolagenu przez skórę.
To my, budując od 2004 roku na epokowym, polskim wynalazku markę Kolagen
Naturalny, daliśmy kobietom wreszcie kosmetyk o najkrótszym na świecie składzie INCI,
który nie walczył ze skutkami, lecz uderzał bezpośrednio w główną przyczynę
powstawania zmarszczek - deficyt kolagenu.

Miliony jego flakonów rozprowadzonych tylko w Polsce, zmieniły spojrzenie pań na profilaktykę
przeciwstarzeniową. A gdy już nawet ochrona patentem nie hamowała coraz powszechniejszego
naśladownictwa wynalazku, ani nazw naszego Kolagenu Naturalnego Platinum, Silver i Graphite uciekliśmy wszelkiej konkurencji wiele lat do przodu, tworząc arcydzieło biotechnologii łączącej
substancje aktywne, jakie nikomu wcześniej łączyć się z żywymi białkami kolagenowymi nie
pozwalały:

Atelokolagen COLWAY

Rok 2017/2018 - COLWAY
niezmiennie wyznacza nowe
trendy także w tej dziedzinie!
Najskuteczniejszy w zatrzymywaniu procesów
zmarszczonych, najefektywniej nawilżający, łączy
trzy typy aktywnego biologicznie kolagenu, w
stadium jeszcze molekularnym - ze złotem,
serycyną i kanonem substancji anti-age
czynnych. Pokazując oczekującym coraz więcej
konsumentom innowacyjność oraz siłę
doświadczenia polskich biotechnologów współtwórców naszej Marki.
Atelokolagen COLWAY to również majstersztyk
sztuki konfekcjonowania, uznany za najpiękniej opakowany kosmetyk 2019 roku w
Polsce i reprezentujący nasz kraj mocny kandydat w konkursie światowym!
COLWAY to jeszcze wiele innych produktów z duszą, które wyrosły z Pasji oraz naszej, rodzimej głównie
wynalazczości i wizjonerstwa. Wokół tych wartości powstała społeczność, jaka nauczyła się na
skuteczności, unikatowości i przystępności cenowej tych produktów zarabiać godne pieniądze.

Przyłącz się do nas, a sprawdzisz jaką lekkość bytu dawać może intensywne, dochodowe życie
towarzyskie. Im bardziej intensywne, tym bardziej dochodowe - dodajmy. Najpierw o
nich tylko usłyszysz, lecz niebawem także samemu doświadczysz z nami rzeczy
niewiarygodnych, które zaskoczą też Twoje otoczenie. Jak choćby najprawdziwsze
diamenty lub kosmiczne klejnoty - moissanity znajdowane w naszych Kremach, jak
eliksiry o spektakularnym działaniu, woski o cechach panaceum i radosne, namacalne
odkrycia, że jesteśmy wszyscy nawet nie tym, co jemy, a tym co przyswajamy! Dołączysz do uznanej
Marki, z którą będziesz mógł(a) się identyfikować i z którą Twoje środowisko zacznie niebawem kojarzyć
Ciebie.
Być może też doświadczysz tej niezwykłej satysfakcji, jaką wielu z nas już przeżyło, mogąc być
ambasadorem produktów budzących zachwyt obcokrajowców i dumę rodaków żyjących na emigracji
z tego co zrobiliśmy w COLWAY i co nosi zasłużone godło „Najlepsze w Polsce”.

COLWAY to – przypomnijmy - pierwsza w Europie i druga dopiero na świecie lunazyna – sensacja
naukowa, peptyd terapeutyczny wyprzedzający farmację i najlepiej dotąd opisany pokarm
epigenetyczny, który odmienia losy biologiczne jego konsumentów – w dostępnym dla każdego
preparacie, suplemencie diety.

Współpracować z COLWAY znaczy więc również: mieć dostęp do preparatu opartego o
substancję, jaka zmienia świat – w cenach hurtowych!

Zostań Ambasadorem Marki COLWAY jak stałam się nim ja!
„Wcześniej niezwykle rzadko pojawiałam się w reklamach. Abym więc po raz pierwszy w
wieloletniej karierze artystycznej użyczyła Twarzy i swojej pełnej rękojmi produktom
kosmetycznym - musiała pojawić się najpierw fascynacja, a potem pożądanie. Kto mnie
poznał, ten wie, że inaczej nie potrafię…”
Katarzyna Figura

COLWAY

to wreszcie także prawdziwa plejada współpracujących z nami naukowców oraz
innowatorów - wizjonerów. Klasę naszych produktów tworzyli lub konsultowali ludzie sami - klasy
niezwykłej. Wśród nich:

•

Prof. Andrzej Frydrychowski - wynalazca polskiej metody pozyskiwania aktywnego
biologicznie kolagenu bezpośrednio ze skór rybich. Wybitny naukowiec o licznych
osiągnięciach.

•

Inż. Henryk Kujawa - współtwórca pierwszej, archetypowej dla wszystkich późniejszych
metody hydratacji i izolacji kolagenu.

•

Dr Jan Czarnecki - przeprowadził dla nas pierwszy w dziejach kontrolowany rozpad
helisy kolagenowej i opracował kolagen odporny termicznie.

•

Dr Błażej Dolniak - opracował dla COLWAY pierwszy w Europie faktor wzrostu fibroblastów
i recepturę bezpiecznego w użyciu natychmiastowego napinacza worków pod oczami.

•

Dr Krzysztof Słoń - przed wieloma laty - wynalazca metody pozyskiwania 6-nitrostilbenu, która
przyspieszyła dzieje podboju kosmosu przez człowieka. Dla nas opracował sposób pozyskiwania
diosminy, powstrzymującej wypadanie włosów, a także metodę wykorzystania reakcji
chemisorpcyjnej tlenu i srebra w autorskim eliksirze o unikalnych właściwościach
bakteriobójczych.

•

Dr Maria Chełmińska - twórca biotechnologii wykorzystujących naturalny atelokolagen i wielu
awangardowych receptur kosmeceutycznych.

•

Prof. Krzysztof Warzocha - światowej sławy naukowiec, hematolog, luminarz i jeden
architektów dzisiejszego oblicza polskiej medycyny w jej najlepszym obliczu.

•

Dr Filip Porzucek - opracował dla COLWAY autorską, polską metodę pozyskiwania lunazyny
- sensacyjnego peptydu, który nie tylko hamuje rozwój nowotworów, ale ma szansę zmienić
świat biologii, genetyki i medycyny.

•

Dr Marek Jędryczka - współpracuje z zespołem zajmującym się badaniem komórek
macierzystych. Wyizolował kinetynę o właściwościach niewiarygodnie przedłużających życie
organizmów roślinnych.

•

Profesor Marek Dobke – jeden z najbardziej znanych na Zach. Wybrzeżu Stanów Zjedn. chirurg
plastyczny. Wybitny naukowiec, prekursor stosowania w chirurgii rekonstrukcyjnej komórek
macierzystych tkanki tłuszczowej oraz licznych technologii. Od lat bada i stosuje w praktyce
klinicznej nasze kolageny.
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