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Każdy z nas potrzebuje 
chwili tylko dla siebie…

RYTUAŁ 
ANTYCELLULITOWO 
– WYSZCZUPLAJĄCY



KOSZT PRODUKTÓW 

571 zł*

PRODUKTY

Kolagenowy Żel do Mycia 

Atelokolagen Perłowy 

Serum Wyszczuplające 

RYTUAŁ 
ANTYCELLULITOWO – WYSZCZUPLAJĄCY

EFEKTY
 • regeneracja 

 • ujędrnienie 

 • redukcja cellulitu 

 • wysmuklenie sylwetki 

 • redukcja opuchnięć 

 • wygładzenie 

 • uelastycznienie 

 • poprawa kolorytu 

WSKAZANIA
 • nierównomiernie rozmieszczona 

tkanka tłuszczowa 

 • cellulit 

 • opuchnięcia i zastoje limfatyczne 

 • sucha i spierzchnięta skóra 

 • poszerzone naczynia krwionośne 

 • zmarszczki i zwiotczenie skóry 

www.colway.pl

*wartość w cenach katalogowych.



WYDAJNOŚĆ 

50 zastosowań
KOSZT 1 RYTUAŁU 

11,42 zł

PIELĘGNACJA DZIENNA  
1. Oczyść skórę ciała Kolagenowym Żelem do Mycia i spłucz wodą. 

2. Wykonaj peeling na bazie kawy naturalnej przygotowanej według 

poniższego przepisu: Do miseczki wsyp około pół szklanki kawy, zalej ją 

wrzątkiem tuż powyżej poziomu kawy, odczekaj około 10 minut, a następnie 

odlej ewentualny nadmiar wody. Otrzymaną pastą masuj ciało okrężnymi 

ruchami przez kilka minut, po czym spłucz wszystko pod prysznicem. 

3. W wilgotne ciało wmasuj Atelokolagen Perłowy tak, aby produkt wchłonął 

się całkowicie w skórę. 

4. Nałóż i wmasuj Serum Wyszczuplające. 

PORADY:
1. Aby zoptymalizować efekty zabiegu i spowodować szybkie oraz skuteczne 

penetrowanie składników aktywnych do głębokich partii skóry, dodatkowo 

zalecamy: 

 • Po aplikacji Serum Wyszczuplającego owinąć ciało folią streczową, 

a następnie położyć się pod ciepłym kocem na 20-30 minut. 

 • Przed aplikacją Atelokolagenu Perłowego i Serum Wyszczuplającego 

skorzystać z sauny. 

CZAS TRWANIA 

20-50 minut

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

1 raz dziennie 
peeling 2 razy w tygodniu 

Rytuał krok po kroku...
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Marka COLWAY życzy niezapomnianych doznań

w Twoim domowym SPA i zadowolenia z korzystania z naszych 

produktów podczas wykonywania rytuałów pielęgnacyjnych!
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Intensywnie działający rytuał modelujący 

ciało, którego skoncentrowane składniki 

aktywne ujędrniają, wygładzają 

i wysmuklają sylwetkę.  


