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Hippiczna 2, 84-207 Koleczkowo

tel: +48 58 676 20 27, e-mail: colway@colway.pl
www.colway.pl

youtube.com/ColwayPolska

facebook.com/ColwayO�cialFanpage/

 instagram.com/colway_o�cial/

Każdy z nas potrzebuje 
chwili tylko dla siebie…

RYTUAŁ 
KOLAGENOWY 

MASAŻ TWARZY



KOSZT PRODUKTÓW 

1127,00 zł*

PRODUKTY

Kolagenowy Żel do Mycia

Peeling Blue Diamond

Atelowoda Komórkowa

Kolagen Naturalny Platinum 
200 ml

Krem Blue Diamond

RYTUAŁ KOLAGENOWY 
MASAŻ TWARZY

WSKAZANIA
 • pierwsze oraz widoczne oznaki starzenia

 • zmarszczki

 • przebarwienia

 • suchość skóry

 • zmiany pigmentacyjne

 • poszerzone naczynia krwionośne

 • szary, ziemisty koloryt 

 • obniżona gęstość skóry

 • poszerzone pory

EFEKTY
 • rozjaśnienie kolorytu 

 • wyciszenie podrażnień

 • ujędrnienie

 • wygładzenie zmarszczek

 • zwiększenie elastyczności 

 • wzmocnienie naczynek krwionośnych

 • poprawa owalu twarzy

www.colway.pl

*wartość w cenach katalogowych 



 • Jeśli nie posiadasz Atelowody Komórkowej COLWAY, do zwilżania 

skóry w trakcie masażu możesz użyć dowolnego rodzaju wody. 

 • Efekty zabiegu będą się utrzymywać dłużej, jeśli w codziennej domowej pielęgnacji 

systematycznie będziesz stosować Kolagen Naturalny Platinum i Krem Blue Diamond. 

 • Do wykonania masażu wykorzystaj ruchy tzw. masażu klasycznego. Zachowanie 

ich poniższej kolejności sprawi, że peptydy pochodzące z rozpadu helis 

kolagenowych będą szybciej absorbowane w głębokie partie skóry.

WSKAZANIA
 • pierwsze oraz widoczne oznaki starzenia

 • zmarszczki

 • przebarwienia

 • suchość skóry

 • zmiany pigmentacyjne

 • poszerzone naczynia krwionośne

 • szary, ziemisty koloryt 

 • obniżona gęstość skóry

 • poszerzone pory

1. Umyj twarz Kolagenowym Żelem do Mycia, spłucz dokładnie wszelkie zanieczyszczenia. 

2. Na suchą skórę twarzy, szyi i dekoltu nałóż Peeling Blue Diamond, delikatnie masując skórę.  

Pozostaw produkt na skórze na 10-15 minut. Następnie okrężnymi ruchami masuj  

powierzchnię skóry, dopóki cała faza kremowa peelingu się nie wchłonie. Omijaj okolice  

oczu oraz policzki w sytuacji, kiedy Twoja skóra w tym obszarze jest szczególnie 

wrażliwa lub naczynkowa. Następnie zmyj wszystko dokładnie ciepłą wodą.

3. Tak przygotowaną skórę zwilż obficie Atelowodą Komórkową. 

4. Wyciśnij 5 pompek Kolagenu Naturalnego Platinum, wmasowuj produkt 

spokojnymi zdecydowanymi ruchami zgodnie z przebiegiem mięśni. (rys1) 

5. Podczas masażu systematycznie zwilżaj skórę Atelowodą tak, aby Kolagen  

dawał poślizg i nie zasychał na skórze. Wykonuj masaż tak długo, dopóki nie 

poczujesz braku poślizgu, a Kolagen nie będzie dawał uczucia lepkości na skórze. 

6. Wyciśnij kolejne 5 pompek Kolagenu Naturalnego Platinum i powtarzaj czynności  

wymienione w punkcie 4 i 5. 

7. Po wmasowaniu 15 – 20 pompek Kolagenu upewnij się, że całkowicie się wchłonął  

(będzie o tym świadczyć brak uczucia kleistości na skórze i jej całkowicie sucha powierzchnia). 

8. Na zakończenie rytuału nałóż na skórę Krem Blue Diamond, dokładnie go rozprowadzając.

WYKONANIE MASAŻU KOLAGENOWEGO 

PORADY:

Rytuał krok po kroku...



youtube.com/ColwayPolska

RUCHY GŁASKANIA 

 • delikatnie głaszcz twarz rozprowadzając  

cały produkt - tym krokiem należy 

rozpocząć i zakończyć masaż 

RUCHY ROZCIERANIA
 • wykonaj ruchy kolisto-posuwiste, 

delikatnie przyciskaj i przeciągaj skórę 

w linii prostej, jednocześnie wykonując 

koliste ruchy od środka na zewnątrz 

twarzy. Możesz to zrobić troszeczkę 

mocniej niż głaskanie, zachowując jednak 

ostrożność  

RUCHY UGNIATANIA
 • wykonuj ruchy przyłożenia, unoszenia, 

uciskania i wyciskania masowanej skóry
 
RUCHY OKLEPYWANIA
 • opuszkami palców delikatnie oklepuj 

twarz robiąc tzw. „grę na fortepianie”

www.colway.pl

CZAS TRWANIA 

60 minut
CZĘSTOTLIWOŚĆ 

1-4 razy w miesiącu
WYDAJNOŚĆ 

20 Rytuałów
KOSZT 1 RYTUAŁU 

56.35 zł

TECHNIKI MASAŻU KOLAGENOWEGO 

Rytuał krok po kroku...

Rys.1 Prawidłowy kierunek masowania

Dokładną Instrukcję wykonania masażu 

kolagenowego COLWAY znajdziesz  

na oficjalnym kanale COLWAY  

na YouTube – Colway Polska.

Do masażu twarzy możesz również użyć specjalnych masażerów do twarzy typu:  
Derma Roller, jadeitowe masażery do twarzy, szczoteczki soniczne i wibracyjne  

lub aparatu ultradźwiękowego. Stosuj je zawsze zgodnie z zaleceniami producenta.



COLWAY J. Zych, N. Zych Spółka Jawna 
Hippiczna 2, 84-207 Koleczkowo

tel: +48 58 676 20 27, e-mail: colway@colway.pl
www.colway.pl

Marka COLWAY życzy niezapomnianych doznań

w Twoim domowym SPA i zadowolenia z korzystania z naszych 

produktów podczas wykonywania rytuałów pielęgnacyjnych!

youtube.com/ColwayPolska

facebook.com/ColwayO�cialFanpage/

 instagram.com/colway_o�cial/

Masaż Kolagenowy oparty na Kolagenie 

Naturalnym COWAY to doskonały sposób,  

aby uzyskać wyjątkowo trwałe i szybkie efekty 

pielęgnacyjne. 

Autorska metoda aplikacji Kolagenu 

Naturalnego w połączeniu z technikami 

manualnymi sprawia, że skóra jest wygładzona, 

wyciszona, doskonale odświeżona, odżywiona  

i mocno napięta – po prostu odmłodzona  

o kilka lat! 


