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Każdy z nas potrzebuje 
chwili tylko dla siebie…

 RYTUAŁ 
KOLAGENOWA 

ODNOWA



KOSZT PRODUKTÓW 

441,00 zł*

PRODUKTY

Kolagenowy Żel do Mycia

Ampułki Blue Diamond  
Spectrum

Kolagen VEGE

RYTUAŁ 
KOLAGENOWA ODNOWA 

DZIAŁANIE
 • złuszczające martwe komórki

 • pobudzające proliferację dorosłych 

komórek macierzystych skóry

 • zabliźniające uszkodzenia skóry

 • stymulujące produkcję kolagenu i 

nowych naczyń krwionośnych

 • antyoksydacyjne

 • kojące i wyciszające stres neurogenny

 • liftingujące

 • ujędrniające

 • odbudowujące barierę lipidową skóry

 • silnie i długotrwale nawilżające

 • obkurczające naczynka

WSKAZANIA
 •  pierwsze jak i widoczne oznaki starzenia

 •  zmarszczki

 •  przebarwienia

 •  suchość skóry

 •  zmiany pigmentacyjne

 •  poszerzone naczynia krwionośne

 •  szary, ziemisty koloryt 

 •  obniżona gęstość skóry

 •  poszerzone pory

www.colway.pl

*wartość w cenach katalogowych



CZAS TRWANIA 

średnio 5 minut
CZĘSTOTLIWOŚĆ 

1 raz w miesiącu 
WYDAJNOŚĆ 

7 zastosowań*

PIELĘGNACJA NOCNA
1. Umyj twarz Kolagenowym Żelem do Mycia. Dokładnie spłucz wszystko wodą  

i delikatnie osusz skórę.

2. W pierwszych dwóch dniach kuracji jako pierwszej użyj jasnej (beżowej) Ampułki 

peelingującej: za pomocą  „łamacza”, który znajdziesz w opakowaniu Ampułek, otwórz 

Ampułkę, następnie połowę jej zawartości nalej w zgłębienie dłoni i palcami drugiej 

dłoni stopniowo aplikuj płyn na skórę twarzy, szyi i dekoltu (omijając okolice oczu), 

powtarzając tę czynność, aż do całkowitego zużycia zawartości Ampułki.

3. Po ok. 15 minutach zmyj wszystko dokładnie wodą i delikatnie osusz twarz.

4. Na tak przygotowaną skórę nanieś 2, 3 pompki Kolagenu VEGE, dokładnie  

go rozsmarowując. 

5. Zanim jeszcze Kolagen VEGE się wchłonie, użyj niebieskiej Ampułki, aplikując serum 

postępuj podobnie jak w punkcie 2. Pozostaw całość do całkowitego wchłonięcia. Serum 

z niebieskiej Ampułki, jak i Kolagen VEGE, można aplikować również na skórę pod oczami!

6. Po pierwszych dwóch dniach kuracji w dalszym postępowaniu należy pominąć punkt 

2 i 3 z powyższego opisu.

PIELĘGNACJA DZIENNA  
1. Umyj twarz Kolagenowym Żelem do Mycia. Dokładnie spłucz wszystko wodą  

i delikatnie osusz skórę.

2. Na tak przygotowaną twarz nanieś 2, 3 pompki Kolagenu VEGE, dokładnie go 

wmasowując, aż do wchłonięcia.

PORADY:
 • Kiedy skończą się Ampułki Blue Diamond dalszą codzienną pielęgnację zarówno 

poranną, jak i wieczorną, można oprzeć na punktach 1 i 2 z dziennej pielęgnacji.

 • Kurację Ampułkami można powtórzyć po około dwutygodniowej przerwie. 

Zalecana średnia częstotliwość kuracji Ampułkami to raz na miesiąc.

*Po skończonej kuracji Ampułkami, pozostaje jeszcze na około 60 zastosowań Kolagen VEGE i Kolagenowy Żel do Mycia

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!

Zapraszamy na grupę FB Kolagenowa Odnowa:
     https://www.facebook.com/groups/kolagenowaodnowa

Kolagenowa Odnowa to domowy rytuał  

pielęgnacyjny, który z powodzeniem zastępuje 

profesjonalne zabiegi w gabinecie kosmetycznym. 

Połączenie skuteczności innowacyjnego Kolagenu 

VEGE i spektakularnych w działaniu Ampułek Blue 

Diamond Spectrum daje niesamowite rezultaty.  

Już po pierwszej aplikacji skóra staje się  

wygładzona, znakomicie odświeżona, nawilżona  

i odżywiona, a także bardziej napięta.


