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Unikalna w skali światowej, kompletna odżywka do 
włosów.  
Składniki w niej zawarte, realnie umożliwiają korzystne 
oddziaływanie na kondycję włosa na całej jego długości. 
 
 
Wyróżniamy trzy zasadnicze strefy włosa: 
- cebulkę włosową 
- gruczoły łojowe i kanalik włosowy 
- martwy wyrostek keratynowy, powyżej kanalika 

włosowego  

(czyli to co widzimy i nazywamy włosem). 
 

Praktycznie wszystkie odżywki do włosów mają kontakt 
tylko z widoczną częścią włosa, powyżej jego 
kanalika. Odżywka Zagęszczajaca Włosy – autorski 
kosmetyk polskiego wynalazcy, doktora 
chemii Krzysztofa Słonia - dzięki obecności aktywnej 
diosminy, działa na ten obszar, gdzie włos się rodzi, czyli 
na cebulkę włosową. Odpowiednio duże stężenie 
diosminy, powoduje zwiększony przepływ krwi przez 
naczynia krwionośne cebulki, co owocuje większą ilością 
składników odżywczych wykorzystywanych przez 
organizm do wzrostu włosa. 
 
 
 
Dzięki tak awangardowej konstrukcji odżywki, możemy 
się cieszyć z niezwykłych efektów jej stosowania. 
Środowisko odżywki zagęszczającej COLWAY jest tak 
komfortowe, że nowo wyrastające włosy odzyskują swój 
naturalny kolor, jeszcze w początkach etapu siwienia. 
Wyrastają mocniejsze, lepiej nawilżone i zdrowsze. Już 
po pierwszym użyciu, włosy znacznie wolniej się 
przetłuszczają i wyglądają trzeciego dnia po umyciu 
równie dobrze jak pierwszego. Odżywka COLWAY zyska 
uznanie osób, które nie chcą myć włosów codziennie,  
a zachowywać ich świeży wygląd. 
 
 
 

Уникальное в мировом масштабе комплексное 
питательное средство для волос. 
Содержащиеся в нем компоненты делают 
возможным реальное воздействие на кондицию 
волоса по всей его длине.  
 
Мы различаем три основных части волоса: 

- волосяную луковицу 
- сальные железы и волосяной канал 
- омертвевший кератиновый отросток выше 
волосяного канала 
 (то есть то, что мы видим и называем волосом) 
 
Практически все питательные средства для волос 
контактируют лишь с видимой частью волоса, выше 
его канала. ПИТАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО, 
УПЛОТНЯЮЩЕЕ ВОЛООСЫ – авторский 
косметический препарат польского изобретателя, 
доктора химических наук Кшиштофа Слоня – 
благодаря наличию активного диосмина действует 
на ту область, где волос зарождается, то есть на 
волосяную луковицу. Высокая концентрация 
диосмина вызывает усиленное кровоснабжение 
кровеносных сосудов луковицы, что приводит к 
использованию организмом большего количества 
питательных веществ для роста волоса. 
 
Благодаря столь современной формуле питательного 
средства, мы можем восхищаться необычными 
эффектами его воздействия. Питательная среда этого 
препарата настолько комфортна, что заново 
вырастающие волосы возвращают свой естественный 
цвет даже в начале этапа поседения. Они отрастают 
более крепкими, лучше увлажненными и здоровыми. 
Уже после первого применения волосы значительно 
медленнее становятся жирными и на третий день 
после применения выглядят так же хорошо, как и в 
первый. Питательное средство COLWAY получит 
признание у тех, кто не любит мыть волосы 
ежедневно, но хочет, чтобы они имели свежий вид. 
 



 

 
Sposób użycia: 

Na mokre włosy nałożyć niewielką ilość odżywki  
i wmasowywać we włosy i skórę głowy przez jedną do 
dwóch minut. Następnie spłukać ciepłą wodą. Stosować 
po każdym myciu włosów. 
Do mycia włosów używać Szamponu Zagęszczającego 
Włosy COLWAY. Używanie obu tych produktów razem 
znacznie zwiększa efekt zagęszczający, który każdy 
użytkownik postrzeże już po kilku, a najpóźniej 
kilkunastu tygodniach na grzebieniu podczas czesania. 
 

 

Способ применения: 

На мокрые волосы нанести небольшое количество 
средства и втирать в кожу головы и в волосы 1-2 
минуты. Затем сполоснуть теплой водой. Применять 
после каждого мытья головы. 
Для мытья волос применять ШАМПУНЬ, 
УПЛОТНЯЮЩИЙ ВОЛОСЫ COLWAY. Применение 
обоих этих продуктов вместе значительно усилит 
уплотняющий эффект, который будет заметен 
каждому потребителю на его гребешке, во время 
расчесывания волос, уже после нескольких недель и 
не позднее чем после двенадцати-пятнадцати 
недель применения препарата. 
 

 
 

 

  


