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Są tu osoby, co kiedyś podsłyszały: „U nich jedni mówią, 
że mają mikstury na wszystko, a inni, że do kremu  
dadzą ci za darmo klejnot lepszy od diamentu”.   
Te osoby oraz ich zapraszających Witam Najcieplej!

Podobnie jak oni o COLWAY, wielu coś tam kiedyś 
usłyszało o Alchemii, która jednak nie zajmowała się 
tylko podejrzanymi miksturami i próbami zrobienia 
z piasku złota.   Bywała też wielkim wyzwaniem na-
ukowym i etycznym dla podejmujących poszukiwania 
skarbu ukrytego w świecie materii i ducha – Kamienia  
Filozofów. 

Wystrzegajmy się zatem, jak tylko zdołamy się jeszcze  
w tej materii zmienić – formułowania opinii na bazie  
stereotypów. Zwłaszcza o innych ludziach, gdyż jakże 
często zbyt mało wiemy o nich, a jeszcze mniej o intencjach 
i wartościach, jakimi się kierują!                                       

Prawdziwy alchemik szanował prawa natury i jej służył. 
Nie psuł świata, lecz go poprawiał, a chciał udoskonalać.  
Żył ideą i pasją poszukiwań metod, które przekształcą 
substancję w inną, albo zmienią jej cechy jakościowe.   
I nie znane mu było coś takiego, jak rezygnacja  
z podjęcia kolejnych prób.  

Alchemicy stanowili elitę intelektualną swoich czasów,  
więc Kamień Filozoficzny dla wielu był bardziej  
Symbolem niż celem fizycznym. Kroniki opisują  
ich zawsze zajętymi w swoich pracowniach, a nigdy  
grzebiącymi wśród kamieni. Zaś jako chciwców żądnych 
złota przedstawiają częściej protektorów alchemików,  
niż ich samych. Ci bardziej pragnęli w złoto przemieniać 
niż bogactwa, jakie ono daje.  

Siłę ich woli w dążeniu nawet do niewykonalnego 
 – pokazują wyobrażenia o istocie Filozoficznego  
Kamienia, łączącego przeciwne cechy lub żywioły. Wodę 
i ogień, koło i kwadrat, kobietę z mężczyzną.  

Z kolei cechy sprawcze, Kamieniowi przypisywane  
– doskonalenie duszy, odrodzenie moralne, leczenie  
chorych, przedłużanie życia, wydobywanie z substancji  
Absolutu i przemiana materii, owszem też w złoto  
- pokazują nam cele dążeń alchemików.  Ale również ich 
rdzenne wartości.  

Czy zaiste doskonalili siebie i poprawiali innych? 
Nie wolno nam wątpić, że taka wiara i konsekwencja  
musiały przemieniać wewnętrznie, a i niejednego  
alchemika wynosiły na wyżyny ducha. Nie mogli też nie 
wywierać pozytywnego wpływu na otoczenie. Stając się 
dla niego wzorcem postępowania. 

Czy poprawili świat?  Alchemia, w działaniach  
praktycznych dążyła najogólniej do przemiany i kon-
centracji.  Dziedzictwem po niej są fundamenty poło-
żone pod dzisiejszą chemię i farmakologię. Także sporo  
technologii zastosowanych w przemyśle. Szczególnie 
służących do wyodrębniania materii, jak np. ekstrakcja, 
lub do jej zagęszczania.  Wbrew stereotypom widzącym 
alchemików goniącymi tylko za idee fixe oszołomami, 
dokonywali oni też wynalazków tak praktycznych, jak 
proch strzelniczy, czy…destylacja alkoholu. 

Życzmy sobie Alchemii nie tylko w naszym wspólnym 
Biznesie!  I nie tylko dziś!

Nazwaliśmy tę Konferencję 
Alchemią Biznesu. 

Więc w powitaniu - Drodzy Przyjaciele 
Marki COLWAY – chcę Was wszystkich 

zapewnić, że będzie alchemicznie.  
W najlepszym tego słowa znaczeniu. 

Jarosław Zych 
Słowo wstępne

Jarosław  Zych 
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Skuteczności stymulacji fibroblastów przez peptydy 
nie trzeba dziś udowadniać. Zrobiło to już mnóstwo 
firm kosmetycznych wypuszczając na rynek takie 
peptydy jak choćby: Matrixyl®, Capixyl®, Syn®-Ake, 
HALOXYL® i wiele, wiele innych. 

Dla przykładu Matrixyl 3000® jest kompleksem 
dwóch aktywnych peptydów o bardzo małej cząsteczce 
(matrykin) Pal – GHK i Pal – GQPR.

Jak naukowcy odnajdują i patentują  
te substancje i co z tego wynika?

Zazwyczaj są to pojedyncze peptydy, czyli konstrukty  
zbudowane z odpowiedniej sekwencji aminokwasów, 
wyekstrahowane np. z kolagenu i stabilizowane, 
by zachować w nich „życie”, by „nie rozpadały się”  
(np. pod wpływem temperatury), by były wciąż  
aktywne biologicznie. 

Takie odseparowane, pojedyncze peptydy, zdobywają 
następnie szturmem rynek kosmetyczny, przynosząc  
olbrzymie dochody ich twórcom. Są po prostu  
bezapelacyjnie niezwykle skuteczne!

I co my na to? Gdzie w powyższych  
rozważaniach znajduje się nasz kolagen?

Przez lata wierzyliśmy w jego skuteczność, widząc, 
jakie przynosi efekty. Wierzyliśmy, że działanie  
kolagenu naturalnego jest nawet lepsze, niż wyżej 
wymienionych peptydów. Zaufaliście mnie, Jarkowi  
i wszystkim, którzy zapewniali, że jest skuteczny. 
Wierzyliście, ponieważ wystarczyło go użyć, by się  
o tym przekonać. Dowodów na to, jeszcze do dziś, nie 
miał jednak nikt na świecie!

Wykonaliśmy pierwsze na świecie badania 
pokazujące produkty rozpadu kolagenu  
w zakresie temperatur 34 do 36,6 st. C

Wróciliśmy więc do korzeni. Z pełną pokorą wobec  
przeszłości i początków kolagenu w Polsce,  
wróciliśmy do pierwszych technologii pozyskiwania  

kolagenu rybiego. Instynktownie wiedzieliśmy, 
że ten „pierwszy kolagen”, przed wszystkimi jego  
„ulepszeniami” był najskuteczniejszy. Odłożyliśmy 
na bok maszyny, wiedzę, którą dziś dysponujemy  
i postanowiliśmy ZROZUMIEĆ, a następnie  
UDOWODNIĆ, dlaczego ten „pierwszy” był najlepszy  
i dlaczego działał tak rewolucyjnie.

By tego dokonać niezbędne było obcowanie z tym 
produktem przez lata. Nie szukaliśmy bowiem  
„nowych teorii”, nie szukaliśmy „ulepszeń”.  
Spojrzeliśmy „przez wielką, mikrobiologiczną lupę” 
na zjawiska, które znaliśmy w dużo większej skali  
– naocznie. 

Od tego momentu możemy nieskromnie  
powiedzieć, że dzisiaj oś badań nad  

kolagenem rybim przeniosła się do zespołu 
R&D IOC  

(Research and Development of IOC)

Jak cząsteczka potrójnej helisy kolagenu  
(powyżej 300 000 Daltonów) może więc  

przenikać skórę?

To, co na co dzień jest naszą zmorą (despiralizacja  
kolagenu – tylko rybiego! – powyżej ok. 30 st. C) 
okazało się odpowiedzią. Przecież temperatura  
naszej skóry waha się w granicach 34-37 stopni C.

Ten historyczny już dziś kolagen, „pierwszy  
z najpierwszych”, umieściliśmy więc w kontrolo-
wanych warunkach laboratoryjnych temperatury  
w zakresie 34-37 stopni i w tym momencie posta-
nowiliśmy „zamrozić czas”. Nie pozwolić, by ten  
„produkt rozpadu” helisy w temperaturze skóry 
biologicznie umarł (rozpadał się dalej).  Jak wiemy  
bowiem, „przegrzany kolagen” traci dość szybko 
swoje biologiczne właściwości. Ustabilizowaliśmy  
biotechnologicznie więc mieszaninę tego, na co  
rozpada się helisa w momencie kontaktu z naszą skórą.

Wiedzieliśmy, że przez skórę przenika tylko to, co 
jest wielkości (a dokładnie ma masę cząsteczkową)  
poniżej wspomnianych wcześniej 500 Daltonów.

Przez „biotechnologiczne sito” przecedziliśmy więc 
całą mieszaninę i odseparowaliśmy wszystko to, co 
przenika – produkt rozpadu kolagenu natywnego  
(trójhelisy) w kontakcie ze skórą, ale tylko ten, mniejszy  
niż 500 Daltonów.

Przenika czy nie przenika? 
Oto jest pytanie. Oczywiście, 
że przenika i my to 
udowodniliśmy. 

TEMAT Z OKŁADKI

Olimpia Baranowska  CEO IOC
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Widzieliśmy, że „coś pozostało”, jednak  
zidentyfikowanie tych substancji przerosło  
możliwości naszego laboratorium. 

Motywowana chęcią odkrycia zagadki za wszelką 
cenę, postanowiłam zaryzykować olbrzymie fundusze 
i zlecić „nazwanie” tych substancji w zewnętrznym 
laboratorium. Liczyłam, że naukowcy odnajdą tam 
jakiś peptyd, bo przecież nasz kolagen działa!

21 lipca 2021 z laboratorium przyszły wyniki  
badań, które przeszły nasze najśmielsze oczekiwania.  
Natychmiast napisałam do COLWAY (mail):

„Witam Was niezwykle pozytywnie! :)

Nasze ambicje naukowe nie pozwoliły nam na zakończenie  
badań nad peptydami i niezlecenie tych kolejnych  
(o które  Was pytaliśmy) dla naszych peptydów z kolagenu  
naturalnego. Pokryliśmy  koszty tych badań w całości.   
Mamy wyniki!!!

Z kolagenu naturalnego w naszym laboratorium  
wyekstrahowaliśmy grupę niezidentyfikowanych jeszcze  
(wtedy) peptydów. Ryzyko przeprowadzenia badań  
„w ciemno” było dość spore, ale wierzyliśmy w sukces!

Wyniki badań:

Udało nam się wyekstrahować i ustabilizować  z kolagenu 
naturalnego Colway około dwustu (!!!) peptydów o rozmiarze 
mniejszym niż 500 Daltonów!!! 151 z nich w kosmetyce  
jeszcze nie zostało odkrytych!!!!”

 

Od tej chwili zamykamy usta wszystkim tym, 
którzy twierdzą, że kolagen nie ma szans  

przeniknąć skóry, bo mamy BEZSPRZECZNE 
NA TO DOWODY!

Nasze badania dowodzą, że Kolagen Naturalny  
Colway, który od dziś dostarcza COLWAY IOC,  
przenika w głąb skóry dostarczając jej nie jeden, 
nie dwa, a STO PIĘĆDZIESIĄT JEDEN nieznanych  
dotąd kosmetologii peptydów stymulujących  
fibroblasty. Nasz kolagen to 151 nieznanych  
jeszcze światu, ale znanych w COLWAY od lat  
poprzez doświadczenie „Martixylów”.

Warto było więc wierzyć, bo do dziś dzień nie  
wiedzieliśmy, co tak naprawdę kryje się w tych  
butelkach, które porwały nasze serca.

Ale to nie koniec… OD DZIŚ DWA RAZY TYLE 
„KOLAGENU W KOLAGENIE”

IOC jest w trakcie zastrzegania prawnego ustabili-
zowanej mieszaniny „produktu rozpadu Kolagenu 
Naturalnego w kontakcie ze skórą”. Jest to bowiem, 
nieskromnie stwierdzając – wielkie odkrycie, którym 
dzielimy się właśnie z Wami. 

Na Wasze ręce składamy więc „pierwszy z najpierw-
szych” kolagenów, który wzbogaciliśmy o samego  
siebie – o 151 transdermalnych, aktywnych  
biologicznie peptydów, których dotąd nie znał świat  
kosmetologii!

Więcej informacji o tym niezwykłym odkryciu znajdziecie już niebawem pod tym adresem https://colway.pl/kolagen-odkrycie 

Oczywiście, 
że przenika i my 

to udowodniliśmy. 

Przenika czy 
nie przenika? 

Oto jest pytanie.

Olimpia Baranowska  CEO IOC

https://colway.pl/kolagen-odkrycie
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COLWAY TODAY: Czym na co dzień zajmuje 
się kardiolog interwencyjny?

Dr Tomasz Wysoczański: Myślę, że  możemy już 
śmiało mówić o subspecjalizacjach  w kardiologii.  
Mamy zatem kardiologię zachowawczą, kardiologię  
elektrostymulacji i elektrofizjologii oraz  
kardiologię interwencyjną.  Ten dział zajmuje się  
diagnozowaniem i „naprawą” zmian miażdżycowych   
w tętnicach wieńcowych. Naprawa polega na 
wszczepieniu w naczynia wieńcowe tzw. stentów  
wieńcowych, które przywracają pełną drożność tętnicy 
wieńcowej. 
Na czym to polega? Wyobraźmy sobie rurę doprowa-
dzającą wodę do kranu. Z czasem może się zdarzyć,  
że strumień wody będzie coraz słabszy. Sprawdzamy  
dlaczego (diagnostyka) i okazuje się, że w rurze 
doprowadzającej nagromadziło się dużo osadów,  
które zmniejszają średnicę rury i tym samym  
przepływ. Czyścimy więc rurę, by przywrócić jej  
pierwotną, wewnętrzną średnicę i tym samym  
odpowiedni w niej przepływ (wszczepienie stentu).
Porównanie nie jest przypadkowe - w slangu lekarskim 
kardiologów interwencyjnych określa się mianem  
hydraulików :)
Stent wieńcowy, za pomocą specjalistycznego sprzętu, 
poprzez duże tętnice obwodowe doprowadza się do  
zwężonej przez miażdżycę  tętnicy wieńcowej.  
W miejscu zwężenia rozpręża się stent. Tzn. stent 
zwiększa swoją średnicę z 0,5 -1,0 mm do wewnętrz-
nego wymiaru naczynia - w zależności od 2,5 do 4,5 
mm, pozostając w ścianie naczynia jako „rusztowanie” 
przywracające mu pełne światło. I takimi rzeczami na 
co dzień zajmuje się kardiologia interwencyjna.
CT: Co jest przyczyną zmian miażdżycowych  
w tętnicach wieńcowych?

TW: Próbując odpowiedzieć w największym skrócie  
- przyczyn mamy wiele, te najważniejsze to:
brak aktywności fizycznej, jakość i sposób spożywania  
posiłków i niewłaściwa dieta, palenie papierosów,  
życie w permanentnym stresie. Zachowania  
te doprowadzają do rozwoju wielu chorób, między   
innymi miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy. 

Powstaje pewnego rodzaju błędne koło. Choroby  
te wzajemnie się „napędzają” wyniszczając organizm.
Najważniejszym jest, by proces ten zatrzymać,  
niezależnie od stopnia jego zaawansowania. Nigdy nie 
jest za późno!!
CT: Jakie działania profilaktyczne  
powinniśmy wprowadzić, by zminimalizować 
wystąpienie miażdżycy? 

TW: Myślę, że kluczem do zapobiegania miażdżycy jak 
i jej dalszego rozwoju jest kontrola niskonatężeniowego  
ogólnoustrojowego stanu zapalnego. Doprowadza  
komórki organizmu do momentu, w którym nie są  
w stanie utrzymać homeostazy poprzez rozregulowa-
nie ich pracy. I w ten sposób w uszkodzonej stanem  
zapalnym ścianie naczynia powstaje blaszka miażdzy-
cowa. Jak więc temu zapobiec? Odpowiedź jest bardzo  
prosta - powrócić do korzeni. Zadbać o siebie.  
Przede wszystkim codzienny wysiłek fizyczny  
- nie forsujący, a systematyczny. Wyeliminowanie  
z diety wysoko przetworzonych tłuszczy, cukrów, 
dostarczanie dobrej jakości białka. Należy jadać  
regularnie, z dbałością o jakość naszych  
posiłków, uzupełniać je zdrową i naprawdę potrzebną  
suplementacją, zadbać o codzienne rozładowanie 
nagromadzonego w ciągu dnia stresu.  
CT: Jak kwasy omega wspierają profilaktykę 
układu krążenia?

TW: Działają na różnych poziomach, przede  
wszystkim są silnym, naturalnym czynnikiem obniża-
jącym przewlekły stan zapalny, co wiąże się z ochroną  
ściany naczynia i ograniczeniem rozwoju miażdżycy.  
Zmniejszają insulinooporność, czyli zapobiegają  
powstaniu cukrzycy, która nasila miażdżycę.  
Pełnią ważną rolę w regulowaniu poziomu  
trójglicerydów we krwi - obniżając ich poziom  
zapobiegają tworzeniu blaszki miażdżycowej. Obniżają  
krzepliwość krwi, zmniejszając tym samym ryzyko  
wystąpienia zawału serca, udaru mózgu. Mają wpływ 
na stabilizację rytmu pracy serca i obniżają ciśnienie  
tętnicze krwi. To chyba te najistotniejsze działania 
kwasów omega 3. Ważne zarówno w profilaktyce  
pierwotnej, jak i wtórnej.  

Kwasy Omega 
okiem kardiologa

 Kardiolog - dr n. med. Tomasz Wysoczański

Fenomen biologicznej  
indywidualności człowieka
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Dietetyk, konsultant medyczny, wykładowca Jerzy Maslanky

Ponad dwadzieścia lat doświadczeń w pracy jako 
dietetyk i konsultant medyczny, pozwala mi  
nieskromnie stwierdzić, że istnieje coś takiego jak 
fenomen biologicznej indywidualności człowieka.  

Coraz częściej mówią i piszą o tym lekarze, dla których  
określenie biologicznej indywidualności każdego  
pacjenta stanowi podstawę leczenia jakiejkolwiek 
choroby przewlekłej. Ich zdaniem każde działanie, 
które pomija to diagnostyczne preludium, powinno 
być traktowane jako odprysk medycznej komercji. 

Bezkompromisowi, własnej wiedzy i doświadczenia 
nie firmują medyczną półprawdą lub kłamstwem. 
To nie z ich powodu rynek został zalany masą  
bezużytecznych leków i suplementów diety. To nie  
z ich powodu prewencyjne leczenie (nie mylić z tzw. 
wczesnym wykrywaniem chorób) wciąż pozostaje 
medycznym trupem. 

Uważnie słuchałem ludzi mądrzejszych ode mnie 
oraz chorych, których przyszło mi konsultować.  
Dociekliwość i pasja doprowadziły do zmiany schematu 
mojego myślenia wobec misterium ludzkiego ciała.  
I utwierdziły mnie w przekonaniu, że ignorujące  
fenomen biologicznej indywidualności człowieka 
standardy dietetyczno-medyczne są kolejną porażką 
medycyny na rzecz niezależnego myślenia. Jak można 
bowiem pomijać cechę, która de facto decyduje o in-
nej reakcji każdego człowieka na te same substancje  
i leki, innej zdolności trawienia i przyswajania,  
innym zapotrzebowaniu na składniki odżywcze, in-
nej odporności psychicznej na stres. 

Faktem jest, że standardowe działania medyczne 
mogą ratować i często ratują życie. 

Z tego powodu ich obecność w medycynie inter-
wencyjnej nie podlega dyskusji. Nieporozumienie  
zaczyna się, gdy stosowane są w leczeniu chorób  
przewlekłych. Nie wszystko bowiem, co jest  
powszechnie znane jako bezpieczne i uniwersalne, 
może sprostać zdrowotnym wymogom każdego. 

Suplementy odżywcze (podobnie jak i farmaceutyki) 
są współczesnemu człowiekowi do życia niezbędne. 
Jednak ze względu na jego biologiczną indywidualność  
ich przydatność - zwłaszcza gdy ich jakość jest  
wątpliwa - może okazać się znikoma lub żadna. 

Cieszę się, że spotkałem na swojej drodze firmę  
COLWAY. Widzę pasję właścicieli w tworzeniu  
suplementów na najwyższym poziomie jakości.  
A przy tym są to produkty, które w sposób  
komplementarny można wdrożyć jako wsparcie 
przy leczeniu chorób przewlekłych i dopasować  
je do biologicznej indywidualności pacjenta. 

Ja w swojej praktyce spotykam najczęściej pacjentów, 
którzy trafiają do mnie już na pewnym etapie leczenia.  
To zazwyczaj jest już kolejne stadium choroby.  
I przy każdym konsultowanym przypadku myślę  
sobie: czy można było tego schorzenia uniknąć?  
Zapewne nie każdej chorobie da się zapobiec,  
ale większości przypadków można byłoby uniknąć 
stosując odpowiednią profilaktykę. 

Założenia programu profilaktyki chorób cywilizacyjnych 
Vitalni do 100, przygotowanego przez COLWAY 
spełniają taką rolę. 

Fenomen biologicznej  
indywidualności człowieka

Dietetyk, konsultant medyczny, wykładowca. Autor książek  
„Od lekarza do grabarza”, „Zdrowa kobieta to zdrowa rodzina”  

oraz „Jego Wysokość Organizm”. Współorganizował wraz z lekarzamii 
naukowcami Uniwersytetu Jagiellońskiego Konferencję 

Medycyny Ekologicznej w Krakowie. 
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Szukaliśmy uczciwych ludzi, ciekawych produktów 
oraz interesującego planu finansowego - wszystko to 
znaleźliśmy w COLWAY.
Praca w MLM to statystyczna harówa od spotkania  
do spotkania przez co najmniej dwa lata, a Listopad  
w COLWAY to skok o rok w tej pracy. 

Zakładając, że czyta ten tekst osoba, która 
choć trochę zna plan finansowy COLWAY, 

to w listopadzie: 

• dostajemy prezenty
• nasi Menedżerowie uzupełniają swoje organizacje  

zgodnie z wymogami planu 
• zapraszamy do współpracy nowych Menedżerów 

i przez kolejny rok mamy co robić (szkolenia, 
spotkania)

• w praktyce uczymy się jak wykorzystać dźwignię 
finansową listopada w COLWAY i korzystnie 
rozpisać obroty

Fakt, że listopad jest okresem przedświątecznym,  
a potem niedługo wiosna, ułatwia wyprzedanie  
nawet znacznych zapasów. 
 
W naszym przypadku, w listopadzie po pierwszym 
roku intensywnej pracy, przekroczyliśmy 50 tys. zł  
obrotu. Oczywiście z całą grupą, a w kolejnym  
2008 r. zdobyliśmy tytuły Złotych Menedżerów.
 
Listopad w COLWAY wyzwala ogromne możliwości 
szkoleniowe i zarobkowe dzięki nowym nominacjom 
z jednoczesną rozbudową istniejących już struktur.

Zawsze podkreślamy, że oboje od początku (2006 r.) traktowaliśmy współpracę z COLWAY 
jako drogę do sukcesu finansowego i osobistego. Mieliśmy dużą wiedzę na temat biznesów MLM  

– ich wielkiego potencjału i możliwości jakie oferuje ten system, bez wysokich inwestycji własnych.
Wystarczy PiP czyli „pochodzenie” i ,,peeling”  

(solidne buty do chodzenia i dłonie przygotowane do powitań).

“
“

Hanna i Sławomir Więckowscy

Jak Listopad w COLWAY 
wpłynął na nasz sukces?
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Listopad w COLWAY to tradycyjna akcja sprze-
dażowo – rekrutacyjna prowadzona  

przez Firmę już 17 raz! 

Główną ideą tej akcji jest umożliwienie Dystrybutorom 
Sieci osiągnięcie statusu Menedżera jednym zakupem 
produktów o wartości nie mniejszej niż 5200 pkt.  

To oznacza, że w listopadzie nominację menedżerską  
można uzyskać za połowę obrotu wymaganego  
w pozostałych miesiącach roku, rozliczyć zakupy od 
razu w cenach menedżerskich i dodatkowo uzyskać  
pakiet produktów gratisowych o znacznej wartości!

• Jesteś Klientem? Chcesz sprawdzić nasze ponadstan-
dardowe produkty i kupować je w atrakcyjnych dla 
siebie cenach?

• Jesteś Dystrybutorem? Zakochałeś się w naszych  
produktach, ich jakości i skuteczności? Chcesz  
zwiększać rabaty zakupowe, polecać produkty  
i zarabiać prowizję na ich dystrybucji?

• Jesteś Menedżerem? Szukasz czegoś więcej  
niż „dorabianie” do aktualnie uzyskiwanych  
dochodów?

• Poznałeś już plan finansowy? Jest dla Ciebie  
zrozumiały? A może pojawiły się jakieś znaki  
zapytania?

• Przeanalizowałeś z najbliższym w Twojej strukturze  
Menedżerem plan finansowy i widzisz korzyści  
dla siebie? 

Teraz już wiesz, że Plan Finansowy  
COLWAY jest dla wszystkich, którzy:

• chcą wyglądać pięknie i nabywać rewelacyjne  
produkty w atrakcyjnych cenach

• chcą dystrybuować sprawdzoną ofertę produktową, 
by dorobić do aktualnie uzyskiwanych dochodów 

• chcą traktować współpracę z COLWAY jako  
biznesowe, dochodowe przedsięwzięcie

Teraz już wiesz, że biznes w COLWAY  
rozpoczyna się po osiągnięciu statusu  

Menedżera:

• spełniłeś opisane planem warunki obrotowe  
i strukturalne 

• osiągnąłeś łączny obrót 10400 pkt. (lub 5200 pkt.  
w listopadzie) i uzyskałeś nominację

• masz prawo do korzystania ze wszystkich  benefitów 
należnych Menedżerowi

Teraz już wiesz, że Listopad w COLWAY  
jest właśnie dla Ciebie

• jest szansą na przyspieszony rozwój Twojego biznesu 
• daje Ci możliwość pozyskania znacznych dodatko-

wych dochodów
• przyspieszy rozwój Twojego zespołu

Kolejny Listopad w COLWAY przed nami.  
Zawsze jednak pamiętać będziemy ten pierwszy,  
sprzed 17 lat.  Wtedy to odpowiadaliśmy sobie 
na podobne, dla nas też trudne pytania.  
Pierwsza listopadowa promocja i zarobki z niej   
wynikające utwierdziły nas w przekonaniu, że pod-
jęliśmy najlepszą z możliwych decyzję.

Każdy Listopad w COLWAY to kolejna szansa na szybszy 
przyrost struktur, co przekłada się na realne dochody.

Życzymy Wam równie trafnych decyzji, które wkrótce  
zaowocują przychodem pasywnym, wspaniałymi  
przyjaźniami i wspólnymi podróżami.

Agnieszka Chyćko i Henryk Lipa

„Pomyślcie Państwo, jak bardzo potrzeba nam  
wszystkim w tych trudnych, przełomowych 
czasach czegoś, czego możemy się uchwycić 

w walce o przyszłość naszą i naszych dzieci…”

Listopad 
w COLWAY?  

- tylko dla zainteresowanych!

Jak Listopad w COLWAY 
wpłynął na nasz sukces?

(Słowo wstępne z Niebieskiej Teczki COLWAY
 - wydanie IV, 2005 r.) 
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CBD
TEMAT Z OKŁADKI

Czym jest olejek CBD 5% COLWAY?

Olejek CBD 5% COLWAY to produkt uzyskany 
metodą ekstrakcji alkoholowej z ekologicznych 
kwiatów konopi siewnych. W jednej kropli produktu 
zawarte jest aż 5 mg aktywnego ekstraktu CBD.

Ekstrakcja alkoholowa umożliwia nam wydobycie   
CBD  i innych kannabinoidów w swojej kwasowej 
formie, dzięki czemu produkt jest łatwiej przyswajalny 
przez organizm, a działanie jest szybsze i bardziej 
intensywne.

Olejek 5% zawiera 500mg CBD oraz pełną gamę 
kannabinoidów (fitoskładników): CBD, CBDA, 
CBDV, CBG, CBC, CBN, CBGA, THCA, THCV, THC.

Dodatkowo znajdziemy w nim naturalnie występujące 
w konopiach: terpeny, flawonoidy, fenole, ale także 
kwasy tłuszczowe omega-3, omega-6 oraz omega-9.

Co wyróżnia nasz produkt?

Nasz produkt jest olejem roślinnym, pozyskiwanym 
ze specjalnie wyselekcjonowanych kwiatostanów  
konopi przemysłowych – wyjątkowo bogatych  
w kannabidiol. Uprawy konopi użytych do produkcji 
olejku w partiach dedykowanych konsumentom 
społeczności Colway - są zawsze w 100% 
polskie i w pełni ekologiczne, czyli całkowicie 
wolne od sztucznych nawozów, pestycydów 
i GMO oraz jakichkolwiek metali ciężkich.  
Każdorazowo jest to dokumentowane badaniami, 
które pozostają do wglądu.

Olej CBD produkowany jest bez użycia 
rozpuszczalników, bez wzbogacania go syntetycznie  
i bez poprawiania jego krystalizacji.  Nie są to standardy 
powszechne. Te, które rygorystycznie stosujemy 
zapewniają biologiczną czystość olejku CBD. 
Zawsze potwierdzaną badaniami laboratoryjnymi 
poszczególnych partii oraz stałymi kontrolami jakości 
produktu na każdym etapie jego przygotowania.  

Uzyskiwane ekstrakty są regularnie badane nie tylko 
pod kątem najwyższej jakości, ale też ich mocy. 

Certyfikat Analizy wraz z zawsze załączanymi do 
niego też innymi niezależnymi testami, wskazuje 
wieloźródłowo na nieprzekraczanie dopuszczanej 
ilości THC, która zawsze mieści się w normatywnej 
prawnie wartości 0,2%.

Właściwości

Olej CBD bogaty jest w kannabidiol (CBD), jeden  
z kannabinoidów występujących w konopiach. 

CBD oddziałuje na układ endokannabinoidowy, 
którego receptory rozmieszczone są w mózgu, 
układzie nerwowym i immunologicznym, mięśniach, 
wątrobie oraz tkance tłuszczowej. Dzięki temu CBD 
wpływa na regulację wielu procesów fizjologicznych 
oraz działa wspomagająco na nasz organizm.

CBD nie jest substancją psychoaktywną i nie  
wywołuje takich efektów. Działa zaś uspokajająco, 
przeciwlękowo, przeciwzapalnie i przeciwbólowo.

CBD dzięki szerokiemu spektrum możliwości 
znajduje coraz więcej zastosowań w medycynie, 
sporcie oraz codziennej suplementacji. Badania 
naukowe wyraźnie wskazują na wysoką skuteczność 
CBD jako wspomaganie organizmu w leczeniu 
migreny, depresji, stanów lękowych, psychozy, wielu 
chorób nowotworowych i neurologicznych, epilepsji, 
schorzeń autoimmunologicznych czy prozapalnych.

Dzięki licznym certyfikatom, potwierdzającym jakość 
oraz autentyczność i unikatowość naszych produktów 
są one obecnie dopuszczone do dystrybucji na terenie 
całej Unii Europejskiej.

W COLWAY koncentrujemy się na dostarczaniu 
konsumentom najwyższej jakości produktów. Grupa 
Biocannamed, która jest naszym dostawcą olejku 
CBD, stanęła na wysokości wyznaczonego jej zadania.
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(...) Znamy się ponad 16 lat.   To on wyszukał  
i upatrzył sobie na biznesowego przyjaciela mnie,  
a nie ja jego.  Zapamiętałem, gdyż taki początek relacji 
był dla mnie, w tamtym okresie - trochę nietypowy, 
a przynajmniej niezbyt częsty.   Bo wówczas to ja 
rekrutowałem.  Ale już o to, by współpracować ze mną 
zawodowo, nie zabiegało z własnej inicjatywy wtedy zbyt 
wielu. Z prostego powodu:  rozeszły się szybko wieści, 
że facet, dawniej otwarty na wszystko, co pachniało 
handlowo – zrobił się  nieprzyjemnie monotematyczny.  
Było tak rzeczywiście, gdyż jedyne, o czym można było 
ze mną wtedy pogadać, to… przystąpienie do COLWAY. 
Jemu akurat to nie wadziło. Szmat drogi zrobił na 
spotkanie ze mną. Od tamtego dnia oddaliśmy sobie 
wiele wzajemnych i cenionych przysług. 

Każdy z nas urodził się i dorastał w innym języku, 
kulturze, a zwłaszcza w bardzo odmiennych środowiskach.  
I żaden nigdy nie brał lekcji języka ojczystego drugiego.  
A jednak od samego początku dogadywaliśmy się tak 
dobrze, że niepotrzebna nam jest konwersacja w tym 
samym języku. Każdy z nas może swobodnie wypowiadać 
się we własnym, bo drugi go dobrze rozumie. Nawet 
zdarzało nam się weselić anegdotami idiomatycznymi, 
a więc trudnymi do przetłumaczenia tego, co w nich 
śmieszy. Weselsze bywały tylko nasze opowieści o tym, 
czegóż to ludzie nie plotą o nas. 

Przy nim o mnie, myśląc chyba, że on nie rozumie.  
O nim do mnie, licząc na to, że ja uwierzę. 

On stał się dyplomatą, ja odwrotnie - walę już prawie to, 
co myślę. Obu nas uznano kiedyś za dobrych mówców.  
O jego wystąpieniach krążą konsekwentnie takie same 
opinie. O moich już nie. 

On, choć starszy, potrafi dostosowywać swój przekaz  
do zmian, o których się uczy. Niekiedy zmuszało go 
to wręcz do publicznego odwracania prezentowanych 
wcześniej poglądów.  Ja mam z tym spory problem.  Czy 
z tego powodu, a nie obiektywnie postrzegam jego wolty 
jako zwykły oportunizm?

Pierwsza książka, jaką napisał, już w ramach nawiązanej 
współpracy – nie spodobała mi się, ale mu tego nie 
powiedziałem. Druga była ważna, przy czym jeszcze 
chciałem by akcentowała inne sprawy  – również w jej 
wydaniu w  j e g o  języku.  Nie wydrukowano więc nigdy 
oryginału tekstu, tylko przekład „z powrotem” z wydania 
polskiego, w którego treści była setka moich ingerencji, 
o jakich zaakceptowanie nie tylko go nie poprosiłem. 

Ja nawet mu o nich nie wspomniałem. 

Po lekturze On mi powiedział, że ta zmasakrowana forma 
jest znacznie lepsza od tekstu jego pióra. 

Wiemy wszak obaj, że w kwestiach omawianych w tej 
publikacji, jego wiedza jest nieporównywalnie większa 
od mojej.  Ale też wiemy, że sobie ufamy.  Nigdy się nie 
targowaliśmy, ani nie sprawdzaliśmy.

Siedem lat temu przeszliśmy przez jedyny w naszej relacji 
kryzys. On przyjął – jako zaliczkę – pieniądze od firmy, 
która przymierzyła się do ostrej walki konkurencyjnej 
z COLWAY. Ogłosili, że z występem na ich meetingu 
rozpoczną ścisłą i stałą z Nim współpracę. Zapędzili 
się do zdania, że On stanie się ich twarzą, ekspertem 
i autorytetem afirmującym. Tego im nie obiecał, ale 
rozmowa, do jakiej między nami doszło, zaczęła się 
szorstko. Ale zakończyła tak, jak powinny się kończyć 
trudne rozmowy mężczyzn, którzy dotrzymują słowa. 
Ustaleniem zasad. Niezwłocznie potem on się od 
tamtych stanowczo odciął. Przedwczesne triumfowanie 
przyniosło im wówczas tylko wstyd. Dziś wszak on już 
wie, czego wtedy uniknął. Kończy się właśnie smutno 
historia exodusu z COLWAY.  Sprzedano ich.

Nigdy przedtem ani potem nie spisywaliśmy między 
sobą żadnych kontraktów. On jest więc wolny i może 
współpracować z kim i gdzie chce. Obiecał mi wszak, 
że jego twarz pozostanie na witrynie tylko jednej firmy, 
której na to zezwolił.  Nie posłuży się nią też żadna, 
agresywna wobec nas konkurencja. 

Miesiąc temu zasypały mnie wiadomości i maile o tym, 
że On oddał swą twarz wrogim, szarpiącym struktury 
COLWAY watahom sprzedawców olejków CBD…  
Za nimi rozdzwoniły się telefony. 

- „Słaba jest wasza wiara w ludzi, którzy mają wartości…” 
– odpowiedziałem na kolejny…

- „Ale kolportowany już jest plakat zapraszający na Jego 
wykład o CBD - 29 września 2021 !!!”

- „Ja zaś powiadam wam, że 29.09 to On będzie leżał pod 
słońcem greckiej wyspy. A wykład?  Może zrobić, ale nie dla 
jakiegoś szemranego biznesu, a co najwyżej o markowych 
olejkach z najwyższej półki – bo wytworzonych dla takiej 
Marki, jaką jest COLWAY!” 

  O KIM MÓWI JAROSŁAW ZYCH?

Jarosław  Zych 
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Dlatego zaproszenie do udziału w spotkaniach  
Projektu TY to najlepsza okazja do tego, aby pokazać  
czym jest nasza firma. To nie „jakiś tam MLM”, 
ale miejsce, w którym ludzie tworzący ten biznes  
są naprawdę ważni. W którym naprawdę zależy nam 
na tym, aby można było zatroszczyć się o siebie nie 
tylko w sferze dbałości o piękno zewnętrzne, zdrowie  
i witalność, ale także o to, by poczuć się świetnie  
z sobą samym, dostrzec i rozwinąć swój potencjał 
i poczuć MOC, jaka płynie z bycia RAZEM. 
 
Jednym z ważnych tematów poruszanych podczas 
warsztatów Projektu TY jest kwestia MOTYWACJI.  
To słowo odmieniane przez wszystkie przypadki  
w kontekście wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany  
w naszym życiu. I nikt rzecz jasna nie ma wątpliwości,  
że taki napęd do działania jest potrzebny. Na takim  
spotkaniu jak dzisiejsza Konferencja, poczuć tę  

wewnętrzną siłę jest łatwo – można powiedzieć,  
że wprost zalewa nas fala motywacji. Jest power, jest 
moc, jest nas dużo, dostajemy solidną porcję wiedzy, 
a przed nami listopad i wyjątkowe oferty. 

Nie jest łatwo natomiast być cały czas na fali,  
bo motywacja to nie stan permanentny, ale siła dość 
kapryśna. Jak wobec tego ponieść to dalej, bo to  
właśnie kluczowe zadanie dla każdego Menedżera?
Warto pamiętać, że na naszą motywację niejako  
„składają się” dwa elementy.
 
Pierwszy jest racjonalny, powiedzmy sobie meryto-
ryczny. W skrócie: żeby działać musimy wiedzieć,  
co i jak mamy robić, a nie błądzić po omacku i bazować 
na intuicji. Dlatego tak ważne jest, żeby innych nauczyć  
i pokazać, co i w jaki sposób mają robić i co dzięki 
temu zyskają.

To były fantastyczne, energetyczne spotkania, takie prawdziwe,  
bo „w realu”. Prawdziwe były też emocje, które tym spotkaniom towarzyszyły  

– takie, które nakręcają, mobilizują  
i dają poczucie współuczestnictwa w czymś, co jest dla nas istotne. 

Emocje, które ŁĄCZĄ – takie właśnie odczucia nam towarzyszą, kiedy myślimy  
o COLWAY, jako o pewnego rodzaju stylu życia.  

To właśnie między innymi na tym polega ALCHEMIA naszego biznesu.

Wrześniowa edycja warsztatów 
Projektu TY za nami.
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Drugi – znacznie ważniejszy – to element emocjonalny:  
według większości psychologów, to ta motywacja  
wewnętrzna jest silniejsza i bardziej trwała, łatwiej 
też ją w sobie podsycać. A więc będziemy bardziej  
zmotywowani:

• Jeżeli poczujemy prawdziwy sens swojego  
działania, czyli jeśli będziemy wiedzieć dlaczego 
chcemy coś robić. Pomogę innym, pomogę sobie, 
poczuję się potrzebna, zrealizuję swoje pragnienie  
 –  dla każdego może to oznaczać coś innego,  
ale warto „podrążyć”, żeby swój własny sens  
odnaleźć.

• Jeżeli to, co robimy będzie nam sprawiać przyjemność. 

• Jeżeli będziemy się czuli bezpiecznie i będziemy  
wiedzieli, że możemy liczyć na wsparcie i pomoc.

• Jeżeli nasz wysiłek zostanie zauważony i doceniony.
 
Dbajmy więc o to, aby jak najczęściej maksymą  
przyświecającą naszemu działaniu było – parafrazując  
pewnego słynnego Elektryka – „CHCEM, WIĘC 
ROBIEM”. 

Mamy na to wpływ, i to realny. Między innymi o tym  
rozmawiamy na warsztatach Projektu TY.

Zapraszamy więc serdecznie Was i wszystkich, którym  
chcielibyście pokazać COLWAY – kolejna edycja już  
listopadzie!

WARSZTATY DLA KOBIET

P R O J E K T YT

Katarzyna Zajkowska



14 23-24.10.2021

COLWAY T    DAY

Aktywność, ciekawość, zaangażowanie i otwar-
tość kobiet, które miałam przyjemność spotkać 
wywarły na mnie ogromne wrażenie i pozwoliły  
na entuzjastyczne spędzanie każdej chwili  
w tym wspaniałym gronie. 

Podczas warsztatów mogłyśmy szczerze  
porozmawiać o naszych „grzeszkach” pielęgna-
cyjnych, nauczyć się, co zrobić by stosowane  
kosmetyki były skuteczniejsze, rozebrać na 
atomy kluczowe dla codziennej pielęgnacji  
czynniki i poczuć na własnych cerach, jak działają  
odpowiednio dobrane i zastosowane produkty.  
Miałyśmy przy tym dużo powodów do śmiechu,  
a czas płynął wyjątkowo szybko… 
 
Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom  
za wyjątkowo wysoką temperaturę tych spotkań. 

Projekt TY jest dobitnym  
potwierdzeniem tego, 

że kobiety chcą być razem, 
potrzebują spotkań 
w babskim gronie,  

gdzie swobodnie mogą  
rozmawiać na ważne 

dla nas tematy,  
czerpać inspiracje, 

wymieniać się poglądami 
i doświadczeniami. 

“

Paulina Michalska
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Menedżerki COLWAY, wyjątkowe i barwne  
Osobowości, od początku swojej drogi w COLWAY  
zrobiły wiele dobrego właśnie dla innych  
Kobiet. Projekt TY - wraz ze swoim przesłaniem 
wszechstronnego wspierania Kobiet, idealnie  
wpisał się w tę Misję.
 
W obecnej rzeczywistości energia kobiet zdecydowanie 
wzrasta i cieszy mnie fakt, że dzięki warsztatom  
w Projekcie TY tak mocno odczuwamy to teraz  
w naszej colwayowej Społeczności. Wraz z Ekspertkami  
COLWAY od zdrowia, urody i rozwoju osobistego  
udało nam się spotkać w kobiecym gronie, aby  
porozmawiać o ważnych - dla nas Kobiet, sprawach.  
W Projekcie TY każda z Pań znalazła coś wartościowego  
dla siebie. W jednym miejscu Uczestniczki Projektu  
mogły się zająć aż trzema ważnymi obszarami  
swojego życia – zdrowiem, pielęgnacją cery i wsparciem  
mentalnym. 

Projekt TY to inspirujące doświadczenie, które może 
dać wiele dobrego zarówno Uczestniczkom Warsztatów, 
jak i innym kobietom, które już zostały zainspirowane  
dzięki bardzo entuzjastycznym relacjom z naszych spo-
tkań, które pojawiły się w mediach społecznościowych po 
skończonych eventach. W ten prosty sposób udało się 
przekazać tę pozytywną energię dalej, poszerzając 
tym samym nasz colwayowy kobiecy krąg.
 

Dzielenie się dobrem z innymi leży w kobiecej  
naturze. Od zawsze kobiety wspierały się  
w codziennych zmaganiach. Również obecnie chętnie  
polecamy sobie ekspertów, skuteczne kosmetyki,  
sprawdzone suplementy, przepisy kulinarne czy 
możliwości biznesowe, które są wprost stworzone  
dla Kobiet. To niesamowite, że w dzisiejszych czasach 
możemy to robić na wielką skalę właśnie za pomocą  
Mediów Społecznościowych, gdzie spotykamy takie 
same kobiety jak my. 

Tak właśnie działa prawdziwa Alchemia Relacji!  
 
Również Ciebie zachęcam dzisiaj, abyś na naszej  
Konferencji Alchemia Biznesu COLWAY dołączyła 
do naszego kobiecego kręgu. Zrób sobie Selfie na tle 
ścianki z logo Projektu TY, napisz kilka zdań o idei 
tego Projektu, dodaj #ProjektTy i wrzuć post na swój 
profil osobisty. Tak niewiele trzeba, abyś wysłała  
innym Kobietom sygnał, że właśnie w COLWAY  
dzieje się coś wyjątkowego, w czym i one już wkrótce 
mogą wziąć udział.  

Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnej edycji  
Projektu TY!

Projekt TY to wyjątkowa inicjatywa COLWAY,  
które od lat w ogromnej większości tworzą wspaniałe, 

mądre i silne Kobiety. 

Agnieszka Wójcik
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W większości domów to kobieta bierze na siebie  
odpowiedzialność za zdrowie domowników.

To my, kobiety, pamiętamy o tym, by domownicy  
jedli zdrowe posiłki, by dzieci idąc do szkoły miały  
zrobione pożywne kanapki, by na talerzach było  
zdrowo, kolorowo i smacznie. 

Dbamy o to, by domownicy stosowali suplementację 
i by robili to regularnie. 

Robimy to z troski, czułości i miłości do  
najbliższych, ponieważ ich zdrowie jest dla nas  
największą wartością. 

Program Vitalni do 100 powstał po to, by promować 
zdrowy styl życia, stosowanie właściwej suplementacji  
i zdrowego odżywania oraz zminimalizować  
ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne,  
w tym te najstraszliwsze: choroby układu krążenia 
i choroby onkologiczne. Która partnerka, żona czy 
matka nie sięgnie po proste i skuteczne rozwiązania, 
które mogą uchronić dzieci i męża czy partnera przed  
zachorowaniem. 

Ważne jest również, byśmy dbały same o siebie.  
By przez długie lata pełnić tę rolę strażniczki  
i opiekunki najbliższych, którą na siebie przyjmujemy.  
Również po to, by cieszyć się dobrym zdrowiem  
i witalnością tak długo, jak to tylko możliwe. 

Wiem, że w COLWAY jest wiele świadomych  
kobiet, które dbają o siebie i najbliższych.  
 

I dlatego naszą wspólną misją powinno być niesie-
nie pomocy innym. Mam świadomość, że to zadanie  
z kategorii nie najłatwiejszych. Bo przecież nasze  
koleżanki „wiedzą lepiej” i nie zawsze są na tyle 
otwarte, by słuchać dobrych i sprawdzonych rad. 

Projekt TY może być w tym bardzo pomocny. 

Jeśli zaprosisz na spotkanie z nami swoje znajome, to 
każda z nas, ekspertek współtworzących ten Projekt, 
da wartość Twoim znajomym. 

Ode mnie dowiedzą się jak zadbać o swoje zdrowie. 
Co zrobić, by służyło im długo? Pomogę im powrócić  
do dobrej formy i poczuć się lepiej. Pomogę też  
pozbyć się dolegliwości, które przez wiele lat nie 
były tak bardzo dokuczliwe, by coś z nimi zrobić, 
a jednak skutkowały tym, że samopoczucie było coraz 
gorsze. Pojawiły się problemy ze snem, z wydolnością  
organizmu, apatia, bóle głowy, problemy z pracą 
układu trawiennego, pogorszyła się kondycja skóry,  
włosów i paznokci. Być może do tego doszło kilka  
ponadprogramowych kilogramów, albo tak groźna dla 
zdrowia, a powszechnie bagatelizowana zwiększona 
ilość tzw. wisceralnej tkanki tłuszczowej. 

Osoby, które zaprosisz na spotkanie Projektu TY 
będą mogły sprawdzić poziom tej tkanki oraz  
otrzymają dokładną analizę składu masy ciała,  
ponieważ każda uczestniczka tych spotkań otrzymu-
je możliwość zrobienia takiego badania całkowicie za 
darmo. 

To my, Kobiety, pamiętamy o tym, by domownicy jedli 
zdrowe posiłki, by dzieci idąc do szkoły miały zrobione 

pożywne kanapki, by na talerzach było zdrowo, 
kolorowo i smacznie. 
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A jeśli do tego otrzymają od Ciebie zaproszenie do 
Programu Vitalni do 100 i Twoje wsparcie, to relacje 
zbudowane na tej bazie mogą zaowocować co najmniej 
wdzięcznością, która zmieni się szybko w sympatię,  
a być może w dalszej perspektywie we współpracę  
w ramach Twoich struktur w COLWAY.

Tak działa Alchemia Relacji, którą my promujemy  
w ramach Projektu TY dedykowanego przede  

wszystkim dla kobiet. Bo my Kobiety wiemy, jak  
ważną rolę w naszym życiu pełni wsparcie od innych.  
Jak dużo motywacji do działania daje nam dobre  
słowo usłyszane od innej osoby. I wiemy jak wiele  
dobrego możemy zrobić, gdy mamy wokół siebie  
osoby, które mają podobny do naszego cel  
i podobnie myślą o świecie. Wiemy też, jak korzystać  
z doświadczeń i wsparcia innych, bo mamy  
to wpisane w naszą kobiecą naturę. 

Każda Uczestniczka 
spotkań w ramach 

Projektu TY może zostać 
przebadana na analizatorze 

składu masy ciała i otrzymać 
wydruk tego badania. 

Dowie się również, jakie  
wnioski wyciągnąć z tego 

badania.

Katarzyna Kosowska

“ “
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Fenomenalne zarobki listopadowe

6.11 sobota, godz.17.00 

Restauracja EDEN 
ul. Sobieskiego 25 
88-140 Gniewkowo

7.11 niedziela, godz.16.00

GOŚCINIEC NAD WISŁĄ 
ul. Makowa 7 

83-110 Knybawa (k/Tczewa)

8.11 poniedziałek, godz.17.00

Hotel WILEŃSKI 
ul. Ryszarda Knosały 5 

10-015 Olsztyn

20.11 sobota,  godz.11.00

Hotel TĘCZOWY MŁYN 
ul. Zakładowa 4 

25-670 Kielce  

21.11 niedziela,  godz.13.00

Hotel RED 
ul. Kuźnia 75 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  

13.11 sobota, godz.11.00 

Hotel ACH TO TU  
ul. Balonowa 26 
64-100 Leszno  

14.11 niedziela, godz.15.00

Hotel MERCURE 
ul. Sudecka 63 
58-500 Jelenia Góra

18 23-24.10.2021

Ponownie ruszamy w trasę, by wesprzeć Was 
w działaniach i sukcesach Listopada w COLWAY. 

PROJEKT TY w listopadzie

Sprawdzajcie najbardziej aktualne informacje na  
temat Projektu na stronie www.projektTy.pl 

Znajdziecie tam wykaz miejsc naszych spotkań  
wraz z godzinami rozpoczęcia i tam też będzie  
można zgłosić swój udział w warsztatach.    

Liczba miejsc jest ograniczona, a na spotkaniach 
pierwszej edycji zapełniały się błyskawicznie.



Fenomenalne zarobki listopadowe

Pakiety listopadowe dostępne dla Menedżerów  
COLWAY w najważniejszym obrotowo miesiącu roku 
są narzędziem, które można wykorzystać na kilka 
sposobów.

Ale każdy z poleconych i kupionych pakietów  
wydatnie  zwiększa szanse na prowizję, o jakiej  
uczestnicy innych sieci konsumenckich mogą tylko 
marzyć. 

COLWAY jest jedyną firmą działającą w Polsce, która 
zapewnia w skali jednego miesiąca tak wielu osobom 
zarobki cztero-, pięcio-, a nawet sześciocyfrowe. 

Co leży u podstaw tego fenomenu? 

To pakiet listopadowy wraz z zestawem produktów 
gratisowych. 

Każdy, kto w listopadzie złoży zamówienie w sklepie  
COLWAY o wartości 5200 PKT lub większej,  
automatycznie otrzymuje bardzo atrakcyjny zestaw  
pełnowartościowych produktów. 

W 2021 roku będą to: Kolagen Silver 100 ml,  
Kolagen VEGE 45 ml, 2 sztuki Żelu Ochronnego do 
Mycia Rąk, 2 opakowania Colvity 60, Colgenium,  
a także produkty z oferty COLWAY 
International: krem do rąk i maskę eksfoliującą.  
Dodatkowo otrzymacie Olejek CBD, którego wartość 
rynkowa to 109 PLN. To czyni zestaw gratisów wart 
1645 PLN, licząc tę wartość w cenach katalogowych. 
 

 
 
 
 

Dodatkowe korzyści

Ważną zasadą każdego Listopada w COLWAY jest to, 
że każda, również - a może przede wszystkim - nowa 
osoba, kupując Pakiet o wartości 5200 PKT, kupuje go 
z maksymalnym 42% rabatem. 

Ten rabat otrzymuje już na stałe, a to oznacza, że 
każdy kolejny zakup będzie dokonywany na takich  
warunkach rabatowych. 

Zakup pakietu przez nową osobę, uprawnia ją do 
osiągnięcia statusu Menedżera COLWAY na prefe-
rencyjnych warunkach, ponieważ do „normalnej” 
nominacji menedżerskiej potrzebny jest obrót na 
poziomie 10400 PKT. A status Menedżera COLWAY 
daje wiele przywilejów począwszy od możliwości  
nominacji innych Menedżerów i otrzymywania 
prowizji od generowanych przez nich obrotów,  
po możliwość korzystania z programów motywacyj-
nych, udziału w wydarzeniach organizowanych dla 
Menedżerów, wyjazdów zagranicznych i korzystania  
z Programu Samochodowego COLWAY. 

1923-24.10.2021
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Sposób 1. Kupują Pakiet i zaopatrują w produkt swoich 
Dystrybutorów i Klientów, a gratisy wykorzystują albo 
jako prezenty dla najbliższych, albo sprzedają je podwyż-
szając swój zarobek, lub zostawiają je dla siebie. Dodat-
kowo wartość punktową wykorzystują w połowie do 
wypełnienia warunków kwalifikacji na jednej swojej  
pozycji menedżerskiej, a drugą połowę „rozpisują”  
czyli przenoszą „w dół” na pozycję menedżerską  
w swojej pierwsze generacji. Zyskują dzięki temu  
dodatkowo ok. 210 PLN prowizji. Jeśli Menedżer ma 
rozbudowaną strukturę, to takie podwojenie kwalifi-
kacji skutkuje dużo większą prowizją. Oczywiście jeśli 
kupią więcej Pakietów, to zwielokrotniają te korzyści. 

Sposób 2. Zachęcają do zakupu Pakietów osoby  
w swoich strukturach, pokazując im możliwości 
i korzyści opisane powyżej. Listopad to najlepszy 
moment na to, by odezwać się do osób ze swojego  
zespołu, które nie robią zakupów w COLWAY  
w sposób regularny. Atrakcyjność zestawu  
gratisów pokazana przez Was w odpowiedni sposób, 
powinna skłonić Menedżerów z Waszych struktur  
do ponownego zrobienia zakupów w COLWAY. 

Sposób 3. Rekrutują nowych Menedżerów.  
To najważniejszy element pracy Menedżera COLWAY, 
który jednocześnie w największym stopniu wpływa 
na wzrost zarobków w perspektywie długofalowej.  
A taką perspektywę warto brać pod uwagę chcąc  
w pełni korzystać z możliwości jakie daje współpraca 
w systemie marketingu wielopoziomowego, budowa-
nego w oparciu o sieci konsumenckie. 

Chcąc wykorzystać sposób nr 3 przygotuj sobie 
właściwą prezentację. Pamiętaj, że nowa osoba, do 
której trafisz z ofertą zakupu pakietu listopadowego  
zazwyczaj nie wie, jakie produkty ma zamówić.  

Bądź przygotowana/przygotowany na to, by służyć 
podpowiedzią. Pamiętaj, że najlepsza podpowiedź na 
temat tego, jak nowa osoba powinna skomponować  
koszyk zakupowy, powinna być powiązana z Twoimi  
podpowiedziami na temat tego, jak skutecznie  
polecać produkty COLWAY.

Jeśli pomożesz właściwie skomponować zamó-
wienie swojemu nowemu Menedżerowi, a do tego  
podpowiesz jak szybko sprzedać/polecić zamówione  
produkty, to Twój nowy Menedżer zapewne  
zainwestuje zarobione pieniądze w kolejny Pakiet  
Listopadowy. Bo już będzie oczywiste, że na produktach  
COLWAY można zarabiać. A to z kolei zwiększy  
Twoje zarobki. 

To podstawa tego biznesu. Zarabiasz tym więcej, im 
skuteczniej pomagasz zarabiać innym.

 
Porada: Wykorzystaj spotkania Projektu TY.  
Zaproś swoich znajomych. Ekspertki Programu  
dołożą wszelkich starań, by Twoi znajomi zapragnęli 
mieć te produkty, o których będzie mowa na spotkaniu.

Ile można zarobić na jednym pakiecie? 

Policzmy: Inwestujesz ok. 4000 PLN, by z maksymalnym  
rabatem kupić produkty, których realna wartość  
katalogowa to ok. 7000 PLN. Do tego otrzymujesz  
Zestaw Gratisów o realnej wartości ponad 1600 PLN.  
Jak łatwo policzyć, każdy kto poleci i odsprzeda  
swoim znajomym produkty w cenach katalogowych 
zarabia na jednym Pakiecie Listopadowym ponad 
4500 PLN. Co daje ponad 100% zwrot inwestycji  
w bardzo krótkim czasie. Trudno o bardziej opłacalny 
biznes. 

Jak skutecznie wykorzystać pakiety listopadowe?

Doświadczeni Menedżerowie COLWAY wykorzystują 
pakiety listopadowe na wiele sposobów.

Ryszard Armanowski
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Kluczowym działaniem tego produktu nadal  
pozostaje stymulowanie i zwiększone odżywienie 
mieszków włosowych, co skutkuje ich wzmocnieniem  
i zagęszczeniem, dzięki aktywnej biologicznie  
diosminie. Natomiast nowa receptura Szamponu daje 
włosom większe odżywienie, wygładzenie, komfort  
podczas rozczesywania i układania fryzury oraz  
przedłużenie jej trwałości. 

W dużej mierze jest to zasługa naturalnego kompleksu  
składników aktywnych - Vegequat, stworzonego na  
bazie protein z pszenicy, których zadaniem jest troska  
o wrażliwą skórę głowy, wzmocnienie jej naturalnej  
bariery ochronnej, zwiększenie objętości włosów  
i uniesienie ich już od nasady. Dodatkową korzyścią jest 
tutaj wzmocnienie łodygi włosa, ochrona włosów przed 
czynnikami zewnętrznymi, a tym samym poprawa ich 
sprężystości i elastyczności. 

Kolejną nową składową Szamponu jest połączenie  
protein i polisacharydów amarantusa. To składnik  
aktywny, który jest w stanie penetrować przez łuski 
tworzące osłonkę włosa, aby dostarczyć mu peptydów 
i polisacharydów w miejsce tych wcześniej utraconych 
na skutek niewłaściwej pielęgnacji czy inwazyjnych  
zabiegów fryzjerskich. W efekcie ten odżywczy  
kompleks, zamknięty w specjalnej trójwymiarowej  
matrycy pochodzenia naturalnego, przywraca włosom 
zdrowy wygląd i ułatwia ich rozczesywanie. 

Co ciekawe – matryca ta pozostaje na powierzchni włosa  
i sekwencyjnie uwalnia peptydy oraz polisacharydy,  
które odżywiają najdalsze fragmenty osłonki, podczas 
gdy mniejsze peptydy penetrują do głębszych warstw 
włosa, odżywiając go od środka. Warto podkreślić, że jest 
to związek biomimetyczny, czyli naśladujący substancje, 
które organizm wytwarza w normalnych warunkach  
w celu aktywacji określonych  procesów. To właśnie  
naturalne związki biomimetyczne doskonale dopaso-
wują się do struktury włosa, przez co są tak skuteczne  
w działaniu. 

W nowej recepturze postawiliśmy również na sprawdzony, 
ceniony i niezawodny D-Panthenol - prowitaminę B5, 
która intensywnie nawilża, zmiękcza i odżywia naskórek. 
Ten znany i ceniony składnik łagodzi podrażnienia, działając 
kojąco i osłaniająco na nadmiernie wrażliwą skórę głowy. 

Warto podkreślić, że wszystkie zastosowane tutaj składniki 
działają synergicznie, by maksymalnie poprawić kondycję  
włosów, zatroszczyć się o ich lśniący, zdrowy wygląd  
i Twój komfort podczas stosowania szamponu. 

Jeśli zauważyłaś/łeś u siebie nadmierne wypadanie  
włosów i chcesz skutecznie temu przeciwdziałać 
 – Szampon Zagęszczający Włosy COLWAY z aktywną 
diosminą przyjdzie Ci z pomocą, a jego aplikacja spra-
wi, że mycie włosów stanie się dla Ciebie prawdziwą  
przyjemnością.

A tymczasem: 
Co nowego 

w Szamponie?

Paulina Michalska

2123-24.10.2021
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Wyjątkowe miejsce z duszą 
idealnie wpisujące się w założenia  

Konferencji Alchemia Biznesu  
COLWAY. 

PARKING – bezpłatny 
dla gości konferencji.  

SKLEPIK COLWAY 
(Magazyn Wysłodków)  
– tutaj możesz kupić materiały  
reklamowe COLWAY.

Z budynku Fabryka i do sal  
konferencyjnych możesz  

przejść przez patio lub  
nowoczesnym łącznikiem.

RECEPCJA COLWAY 
i RECEPCJA HOTELOWA
W tym miejscu przyjmujemy  
i rejestrujemy naszych Gości,  
przybyłych na Konferencję 
Alchemia Biznesu COLWAY.

WJAZD 
NA TEREN HOTELU 
CUKROWNIA ŻNIN 

SALA TURBOZESPÓŁ – tutaj 
możesz przechować swój 

bagaż, przed zameldowaniem 
do pokoju hotelowego.

KONFERENCJA i KOLACJA  
(Magazyn CUKRU) – w tym  

miejscu odbędzie się Konferencja 
Alchemia Biznesu COLWAY 

 oraz uroczysta kolacja.

Cukrownia Żnin to 35 hektarów przestrzeni, na 
której zostały odrestaurowane budynki XIX-wiecznej 
fabryki, dając jej drugie życie  
w postaci centrum konferencyjno-wypoczynkowego. 
Hotel został stworzony w oparciu o ideę „miasta  
w mieście”. Dlatego w tej postindustrialnej enklawie 
nad brzegiem jeziora znajdziesz wszystko,  
co niezbędne do komfortowego  
pobytu, m.in.: dwa budynki hotelowe,  
sale konferencyjne, restauracje, bary, własny  
browar, kino, SPA czy park wodny.
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Hotel, w którym gościmy został nominowany do 
EU Mies Award 2022, najważniejszej europejskiej 
nagrody architektonicznej!
 
Cukrownia Żnin to również Park industrialny,  
który realizuje misję przywrócenia tego terenu 
lokalnej społeczności. Doceniła to „Rzeczpospolita”, 
przyznając Hotelowi nagrodę REAL ESTATE  
IMPACTOR 2020 - za uratowanie cukrowni,  
stworzenie miejsc pracy oraz ciekawej oferty  
rozrywkowej. 

To tylko kilka z wielu powodów, dla których  
wybraliśmy ten właśnie obiekt jako miejsce  
odpowiednie do przyjęcia Gości Konferencji 
Alchemia Biznesu COLWAY.
Mamy nadzieję, że pobyt tutaj będzie dla Was
niezapomnianym doświadczeniem.

FABRYKA I i FABRYKA II 
W tych budynkach  
rozmieszczone są pokoje 
hotelowe, przygotowane  
dla gości konferencyjnych. 

Pomiędzy budynkami
Fabryka I i Fabryka II możesz 
poruszać się zabytkowym 
łącznikiem z taśmociągiem
lub przejść przez plac.

PARK WODNY i SPA – basen, sauny 
oraz siłownia do dyspozycji naszych 

Gości bezpłatnie. 
Możesz również skorzystać  

z bogatej oferty tutejszego SPA, 
płatność we własnym zakresie.

BROWAR STACJA FILTRACJA, 
oraz kręgielnia w Klubie Wirownia, 
są do dyspozycji naszych gości. 
Opłaty we własnym zakresie.

RESTAURACJE MELASA  
i TURBINOWNIA

Do tych miejsc zapraszamy na obiad 
w pierwszym dniu konferencji. 

Tutaj goście, którzy nocują  
w hotelu zjedzą również śniadanie. 



COLWAY

AGENDA
SOBOTA 23.10.2021

od 9.30  Zapraszamy do naszej Recepcji

11.00 -12.20  Blok I 

C U K R O W N I A  Ż N I N  2 3 - 2 4 . 1 0 . 2 0 2 1

• dr Tomasz Wysoczański  –  Kwasy Omega vs choroby
• Niespodzianka

• Włodzimierz Dobrzyński GeoPoland – O Colgenium

• Nikita Zych, Katarzyna Zajkowska –  Listopad w COLWAY

• Ryszard Armanowski – Jak pokazywać możliwości  
zarobkowe COLWAY

• Nikita Zych – podsumowanie MOS

• Agnieszka Wójcik, Katarzyna Zajkowska,  
Paulina Michalska, Katarzyna Kosowska  
– Projekt TY podsumowanie I edycji

• Jarosław Zych, Nikita Zych – Podsumowanie  
Konferencji Alchemia Biznesu COLWAY

• Jerzy Maslanky – Fenomen biologicznej  
indywidualności człowieka

• Katarzyna Zajkowska i Ryszard Armanowski  
– Sprzedawaj skutecznie

12.25 – 14.00 Blok VI

12.00 – 12.25  Przerwa kawowa

NIEDZIELA 24.10.2021

10.00 – 12.00 Blok V 

18.30 – 21.00  Czas wolny

od 21.00   Uroczysta Kolacja
od 22.00 Koncert Zespołu Żuki

16.55 – 18.30  Blok IV

15.30 – 16.30  Blok III

16.30 – 16.55  Przerwa kawowa

14.00 – 15.30  Przerwa obiadowa

• Paulina Smaszcz  – Bądź kobietą, którą chciałabyś  
spotkać w życiu i biznesie

12.55 -14.00  Blok II

12.20 – 12.55 Przerwa kawowa

• Jarosław Zych, Olimpia Baranowska  –  O Kolagenie 
Naturalnym oraz Gość Specjalny


