




- przygotuje skórę pod aplikację innych kosmetyków
- produkt zgodny z innymi produktami z oferty (działanie synergiczne)
- szybki i wygodny sposób na oczyszczenie skóry przy braku dostępu do bieżącej wody

- zarówno dla kobiet jak i mężczyzn
- dla dorosłych oraz dzieci (powyżej 3 roku życia)
- do całego ciała (za wyjątkiem oczy i miejsc intymnych – m.in. inne pH)















• Substancje ropo-pochodne (parafina, silikon, olej mineralny)
- Nadają gładkość i jedwabistość skóry, lecz zatykają przy tym pory
- Organizm zupełnie nie potrafi sobie z takimi składnikami poradzić, nie 

potrafi ich ani unieszkodliwić, ani usunąć dlatego są długo 
magazynowane w nerkach, wątrobie czy węzłach chłonnych..

• SLS / SLES (detergenty)
- Tanie środki myjące, pierwotnie stosowane w przemyśle.
- Podrażniają skórę, powodują dodatkowo jej przesuszenie i zaburzają 
wydzielanie sebum.
- Nie bez przyczyny nie znajdziecie ich w żadnych kosmetykach COLWAY.



• Parabeny (Methyl/Propyl/Ethyl/Butyl –paraben)
Konserwanty syntetyczne. Temat dość kontrowersyjny, gdyż pomimo faktu 
gruntownego przebadania, z niektórych najnowszych źródeł wynika że:
- mogą powodować podrażnienia, pieczenie skóry i alergie
- mają negatywny wpływ na układ hormonalny

• Alkohole* (np. Benzyl alkohol)
- w zdecydowanej większości wysuszają skórę. Mogą nawet ją podrażniać



• Alergenne środki zapachowe (mieszaniny)
Perfume - pod tą nazwą może kryć się prawie 2500 różnych 
substancji, które są mieszaninami bardzo wielu różnych, słabo 
przebadanych substancji.

• I inne: akryloamid, glikol propylenowy, heksanodil...
- Zdecydowanie nie mają obojętnego wpływu na skórę 

• NIC…
- Chusteczki nawilżane wodą lub ze śladowymi ilościami składników aktywnych



- odżywia, regeneruje i nawilża 
- pobudza skórę do produkcji własnego kolagenu



- wykazuje wielokierunkowe działania kosmetyczne, 
ale przede wszystkim ma silne właściwości antyseptyczne 

- działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybicznie. 
- hamuje wydzielanie potu, nadając Chusteczkom Kolagenowym

dodatkowo naturalną funkcje antyperpiracyjną



- prekursor witaminy B5

- ma działanie przeciwzapalne 
- przyspiesza procesy regeneracji naskórka
- łagodzi podrażnienia i alergie



Jest naturalnym składnikiem skóry. W naturze glukonolakton występuje w 
miodzie, sokach owocowych i winie. Łagodny kwas PHA poprzez usuwanie 
zbędnych, zrogowaciałych komórek:
- przygotowuje skórę pod absorbcje składników aktywnych
- przyczynia się do poprawy struktury i kolorytu skóry 
- wpływa na produkcje przez skórę nowego kolagenu 

* W odróżnieniu od kwasów AHA, kwasy PHA 
nie zwiększają wrażliwości skóry na promieniowanie UV.



- łagodzi stany zapalne, podrażnienia i swędzenie 
- działa również nawilżająco oraz przeciwobrzękowo



- mocno i długotrwale nawilża skórę
- zwiększa jej elastyczność i nadaje gładkość
- zmiękcza zrogowaciały naskórek
- łagodzi spierzchnięcia i podrażnienia

*powoduje także wolniejsze wysychanie chusteczek



• działają synergicznie z innymi kosmetykami
(zwiększają skuteczność działania składników aktywnych)

• skomponowane z wyłącznie łagodnych substancji myjących 
• nie zawierają substancji ropopochodnych i parabenów
• mają delikatny i przyjemny zapach nadający się 

zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn
• podręczne opakowanie pozwoli się zabrać 

ze sobą wszędzie






