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Każdy z nas potrzebuje 
chwili tylko dla siebie…

RYTUAŁ 
NAWILŻAJĄCY 



KOSZT PRODUKTÓW 

768 zł*

PRODUKTY

Kolagenowy Żel do Mycia

Atelowoda Komórkowa 

Atelokolagen 

Atelokrem MC2

RYTUAŁ 
NAWILŻAJĄCY 

EFEKTY
 • nawilżenie 

 • wyrównanie kolorytu 

 • spłycenie drobnych zmarszczek 

 • wygładzenie 

 • zmiękczenie skóry 

 • wzmocnienie naczyń 

krwionośnych 

 • ochrona przed czynnikami 

zewnętrznymi 

WSKAZANIA
 • suchość i ściąganie skóry 

 • drobne linie i zmarszczki 

 • drobne zmiany barwnikowe 

 • ochrona przed stresem 

oksydacyjnym 

www.colway.pl

*wartość w cenach katalogowych.



CZAS TRWANIA 

8 minut
CZĘSTOTLIWOŚĆ 

2 razy dziennie 

WYDAJNOŚĆ 

80 zastosowań
KOSZT 1 RYTUAŁU 

9,60 zł

PIELĘGNACJA
1. Umyj skórę Kolagenowym Żelem do Mycia, następnie dokładnie spłucz 

twarz wodą i osusz ją ręcznikiem.

2. Zwilż skórę Atelowodą Komórkową, uważając, aby preparat nie dostał się 

do oczu (nie osuszaj skóry!). 

3. Wyciśnij jedną „pompkę” Atelokolagenu i wmasuj go w wilgotną skórę do 

całkowitego wchłonięcia, nie omijając okolic oczu. 

4. Nanieś na skórę Atelokrem MC2, dokładnie go rozprowadzając. 

PORADY:
 • Raz w tygodniu wykonaj Peeling Blue Diamond – regularne złuszczanie 

skóry zapewni jej odżywienie, a także zwiększy przenikalność substancji 

aktywnych. 

 • Jeśli w ciągu dnia czujesz ściąganie skóry, zastosuj Atelowodę Komórkową, 

możesz zrobić to zarówno na makijaż, jak i na oczyszczoną skórę przed 

aplikacją Kolagenu Naturalnego lub kremu pielęgnacyjnego

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 nawilżający Rytuał, 

który przynosi natychmiastową ulgę 

i komfort, nawet przy bardzo wysuszonej 

skórze. Jest niezbędny do zachowania 

zdrowo wyglądającej, gładkiej 

i rozświetlonej cery. 


