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Każdy z nas potrzebuje 
chwili tylko dla siebie…

RYTUAŁ 
PIĘKNE STOPY 



KOSZT PRODUKTÓW 

361 zł*

PRODUKTY

Colaceum 

Kolagen Naturalny 
Graphit 100 ml 

Herbaceum Balsam 

RYTUAŁ 
PIĘKNE STOPY 

EFEKTY
 • ujędrnienie 

 • nawilżenie 

 • przywrócenie komfortu 

 • wygładzenie 

 • zniwelowanie zmarszczek 

 • redukcja stanów zapalnych 

 • zmniejszenie przebarwień 

 • ochrona przed czynnikami 

zewnętrznymi 

 • zmniejszenie widoczności porów skóry 

 • redukcja wydzielania serum

WSKAZANIA
 • cera z widocznymi oznakami starzenia 

 • cera z pierwszymi oznakami starzenia 

 • fotostarzenie 

 • odwodnienie i suchość skóry 

 • zmiany pigmentacyjne 

 • poszerzone naczynia krwionośne 

 • szarość i nierównomierny 

koloryt skóry 

 • obniżona odporność skóry 

www.colway.pl

*wartość w cenach katalogowych.



CZAS TRWANIA 

15 minut
CZĘSTOTLIWOŚĆ 

raz w tygodniu 

WYDAJNOŚĆ 

100 zastosowań
KOSZT 1 RYTUAŁU 

3,61 zł

PIELĘGNACJA 
1. Wykonaj peeling stóp mieszając Colaceum z solą morską, następnie masuj stopy 

okrężnymi ruchami, aby złuszczyć zrogowaciały naskórek. Całość spłucz dokładnie 

wodą. 

2. Na wilgotne stopy nałóż i wmasuj do całkowitego wchłonięcia Kolagen Naturalny 

Graphit

3. Następnie wsmaruj w stopy Balsam Herbaceum. 

PORADY:
 • Nie używaj zbyt dużej ilości Colaceum do wykonania peelingu, produkt ten ma 

zapewnić tylko delikatny poślizg. 

 • Zmyj dokładnie peeling z przed aplikacją Kolagenu Naturalnego Silver, tak aby 

umożliwić mu dobre przenikanie. 

 • Jeśli na stopach pojawiają się poszerzone naczynka, przed aplikacją Kolagenu 

Naturalnego Graphit rozpyl Atelowodę Komórkową. 

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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 instagram.com/colway_o�cial/
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Aktywnie regenerujący rytuał na bazie 

Kolagenu Naturalnego, który działa 

odbudowująco i wygładzająco, zmiękczając 

nawet bardzo spękaną skórę stóp.


