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Nowa generacja Kolagenów Naturalnych COLWAY
Poznaj jedno z najnowocześniejszych odkryć światowej kosmetologii  

i biotechnologii białek! 

Nowa odsłona Kolagenu Naturalnego COLWAY to niespotykana dotychczas 
zawartość tego białka w produkcie pielęgnacyjnym!!! Ten aktywnie biologicznie kolagen 

jeszcze skuteczniej niż dotychczas zwalcza przyczyny procesu starzenia się skóry  
i kompleksowo spektakularnie ją regeneruje. Dzięki unikalnej zdolności 

transdermalnego przenikania dociera do głębokich warstw skóry  
i stymuluje fibroblasty do produkcji własnego kolagenu ustrojowego!

* * *

Innowacyjny Kolagen Naturalny COLWAY 
nie walczy tylko ze skutkami starzenia się skóry,  

ale bezpośrednio uderza w jego przyczynę, jaką jest  
postępujący wraz z wiekiem spadek syntezy kolagenu.



KOLAGEN
NATURALNY 

to nieodłączny towarzysz 
Twojego życia
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Już od chwili narodzenia, w pierwszych dniach życia, z delikatnością 
i łagodnością Kolagen Naturalny koi skórę małego dziecka przy 

podrażnieniach i odparzeniach.



6

Kiedy maluch dorasta, Kolagen Naturalny wspiera troskliwą mamę 
przy ukąszeniach, otarciach, oparzeniach, stłuczeniach i skręceniach 

niezwykle ruchliwych, kilkuletnich, wszędobylskich nóżek.
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Kiedy to ruchliwe wcześniej dziecko przemienia się w młodego, 
zbuntowanego człowieka i w okresie dorastania przechodzi prawdziwą 

burzę hormonów – Kolagen Naturalny pomaga mu uporać się 
z uporczywym trądzikiem.
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Gdy dorasta i zakłada swoją rodzinę, kiedy to nosi pod sercem 
ukochane dziecko, Kolagen Naturalny dba o ciążowy brzuszek, 

zapobiegając rozstępom.
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Gdy lata mijają, a Ty patrzysz w lustro i dostrzegasz swoje pierwsze 
zmarszczki, uśmiechasz się do siebie, bo wiesz, że Kolagen Naturalny 

zatroszczy się o Twoją skórę, skutecznie spowolni proces starzenia 
i zadba o zachowanie naturalnego „trójkąta młodości”. 
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Jeśli będziesz mieć to szczęście, by towarzyszyć swoim Rodzicom 
w jesieni ich życia – wiedz, że Kolagen Naturalny pomoże ich stawom 

funkcjonować bez bólu i dyskomfortu, a jeśli zajdzie potrzeba 
wspomoże gojenie odleżyn i żylaków.
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Kolagen Naturalny COLWAY
zawsze blisko Ciebie
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Białko młodości

Kolagen jest „proteiną młodości”, która stanowi ponad 30% masy białka ludzkiego 
i aż 70% białek skóry. Kolagen wraz z elastyną tworzy w skórze właściwej elastyczną  
siateczkę, która nadaje jej sprężystość i jędrność, a także wiąże wodę oraz substancje 

hydrofilowe i stanowi o kondycji tkanki łącznej, czyli w istocie o kondycji całego naszego 
organizmu. Kolagen w naszym organizmie podlega ciągłemu procesowi wymiany,  

powstaje on w komórkach wytwórczych: fibroblastach i chondrocytach,  
w procesach zwanych kolagenogenezą.

DALCZEGO WARTO STOSOWAĆ KOLAGEN NATURALNY?

• ujędrnia, uelastycznia, nawilża, wzmacnia, odbudowuje skórę
• działa przeciwzmarszczkowo
• poprawia kondycję skóry, regeneruje 
• rozjaśnia i wyrównuje koloryt skóry
• wzmacnia naczynia krwionośne 
• rozjaśnia rozstępy
• łagodzi obrzmienia tzw. ociężałych i napuchniętych nóg
• zmiękcza naskórek 
• wzmacnia/regeneruje paznokcie 
• łagodzi podrażnioną skórę
• nawilża i normalizuje skórę głowy
• goi otarcia i pęknięcia naskórka 
• modeluje sylwetkę 
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O kolagenie wiemy wszystko

W Polsce prawdziwa historia transdermalnych żeli peptydowych zaczęła się od COLWAY.  
Jako pierwsi na rynku, 18 lat temu, wprowadziliśmy Kolagen Naturalny - kosmetyk 
o najkrótszym na świecie składzie INCI, który jako jedyny w historii kosmetologii,  

nie walczył jedynie ze skutkami starzenia się organizmu, lecz uderzał bezpośrednio 
w główną przyczynę tego procesu – deficyt kolagenu.  

* * *

Marka COLWAY powstała z misji i z pasji,  
które do dzisiaj są jej najważniejszymi, 

rdzennymi wartościami. 
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Piękno z natury

Kolagen Naturalny COLWAY okrzyknięty został prawdziwym eliksirem młodości. Sposób 
jego pozyskiwania, bezpośrednio ze skór rybich, jest polskim opatentowanym (PL 206813) 

wynalazkiem, pozwalającym skutecznie izolować w procesie hydratacji molekuły kolagenu, 
które cechuje, niepowtórzona dotąd nigdzie na świecie, forma „żywa” – bo zachowująca 

nawet całe lata natywną dla białek kolagenowych konformację potrójnej helisy.  
Grupę tropokolagenów stanowią, jedyne znane dotąd w kosmetyce światowej, całkowicie 

naturalne preparaty białkowe, które posiadają dowiedzioną zgodność tkankową  
z naszą skórą i aktywność biologiczną skutkującą ich wielokierunkowym działaniem. 

Powrót do źródeł

Kolagen Naturalny COLWAY pozyskiwany jest tylko w Polsce ze skór najszlachetniejszych 
gatunków ryb, odławianych z naturalnych zbiorników. Należą do nich tołpyga biała 

(Hypophthalmichthys molitrix) i tołpyga pstra (Hypophthalmichthys nobilis).  
Żyją one wyłącznie  w rzekach i jeziorach, gdzie żywią się głównie planktonem i drobnym 

pokarmem roślinnym. Tylko unikalna i opatentowana przez dr Andrzeja Frydrychowskiego 
(prawo ochronne nr 206813) metoda pozyskiwania kolagenu z ryb sprawia, że Kolagen 

Naturalny COLWAY zachowuje swoją przestrzenną budowę tzw. potrójnej helisy, bliźniaczo 
podobnej do budowy kolagenu ludzkiego, co jest kluczowe dla jego przyswajalności  

i biozgodności z naszą skórą.
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Jedyny taki na świecie

Po 18 latach od wprowadzenia pierwszych Kolagenów Naturalnych, 
mamy zaszczyt przedstawić nową odsłonę tego kultowego 

kosmeceutyku! Nowa jego formuła zachowuje niezmieniony skład  
INCI, będący gwarancją najczystszej jego postaci, jednocześnie 

dostarczając skórze niemal o 100% więcej substancji aktywnych,  
czyli niezwykle skutecznych w działaniu peptydów kolagenowych! 

Kolagen Naturalny od zawsze ma postać żelu. Jest to hydrat, ponieważ 
kolagen niezwykle mocno przyłącza cząsteczki wody co powoduje, że 
może być swobodnie absorbowany przez skórę. W dotychczasowych 

żelach zawartość kolagenu – w suchej masie uzyskanej w procesie 
liofilizacji, wynosiła 3,5%. 

* * *

Obecny, innowacyjny produkt posiada aż  

6,5% kolagenu w suchej masie 
co czyni go najbardziej skoncentrowanym, bogatym 
i skutecznym Kolagenem Naturalnym na rynku!



*Peptydami nazywamy związki zbudowane z kilku aminokwasów.  
Ich wielkość jest zróżnicowana, przez co niektóre są w stanie przenikać do 

naskórka. Pozostałe mogą same działać jako promotory przenikania  
i pomagają innym substancjom przedostać się w głąb skóry. 

Badaniu został poddany surowiec, który odznaczał się największym 
prawdopodobieństwem obecności peptydów o masie do 500 Da. 

Ważnym aspektem jest możliwości absorpcji cząsteczek przez skórę - tzw. 
reguła 500 Da, która mówi o tym, że cząsteczka musi mieć masę poniżej 

500 Da, aby była zdolna do przenikania przez skórę. Najpowszechniej 
stosowane na skórę substancje lecznicze mają wielkość poniżej 500 Da  

- np. miejscowo stosowane kortykosteroidy mają ok. 400-500 Da.
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Przełom w badaniach naukowych

Wyniki analiz wykonanych w „Polskiej Dolinie Biotechnologicznej”- czyli w autoryzowanych 
przez Uniwersytet Jagielloński laboratoriach krakowskiego Life Science Park  
– nie zakwestionuje nikt i nigdy! Cały autorytet najważniejszego z polskich ośrodków 
naukowych, jak i najnowocześniejsza aparatura badawcza wraz z R&D of IOC sp. z o.o. 
zaświadczają, że z Kolagenu Naturalnego COLWAY wyekstrahowano 150 różnych peptydów 
rozmiaru mniejszego niż 500 Daltonów (zwanych dalej Da).* 

W trakcie procesu biotechnologicznego udało się wydzielić  
z naszego żelu kolagenowego około 150 rodzajów naturalnych połączeń aminokwasowych, 
podczas gdy cała literatura naukowa wspomina o liczbie poznanych dotąd naturalnych  
peptydów - nie większej niż 300.   
To czyni Kolagen Naturalny COLWAY unikalnym na skalę światową. 

NOWA ODSŁONA KOLAGENU NATURALNEGO COLWAY TO:

• największa możliwa do uzyskania w hydracie kolagenu liczba 
aktywnych peptydów

• niezwykle szybka wchłanialność 
• większe i intensywniejsze aktywowanie fibroblastów 
• zwiększona skuteczność i szybsze efekty
• przyjemne rozprowadzanie po skórze 





KOLAGEN

CAPRYLYL GLIKOL

ELASTYNA

KWAS MLEKOWY

Prosty skład

Kolagen Naturalny COLWAY jest aktywnie biologicznym białkiem 
w formie hydratu, które w niewielkim stopniu zostało wsparte elastyną 

i kwasem mlekowym. Receptura produktu jest naturalna i bardzo 
prosta, bez żadnych sztucznych emulgatorów i stabilizatorów 

czy zbędnych dodatków, dzięki temu produkt jest ultra łagodny  
dla skóry i cechuje się bardzo wysoką przyswajalnością.

z ryb aktywuje produkcję naszego naturalnego kolagenu w skórze, stymulując komórki 
odpowiedzialne za jego wytwarzanie (fibroblasty).

to emolient o działaniu nawilżającym i delikatnie natłuszczającym, który wspomaga 
wchłanianie Kolagenu w głąb skóry, zwiększając jej zdolności do wiązania wody.

siostrzane białko kolagenu, jest niezbędna do zachowania doskonałej sprężystości skóry. 
Dzięki niej Twoja skóra będzie odporniejsza na procesy degradacji. 

zadba o piękną cerę, zapewniając równomierny i promienny koloryt. Ten organiczny składnik 
delikatnie wygładzi zrogowaciały naskórek, doskonale rozjaśni Twoją skórę i pobudzi jej 
komórki do wytwarzania cennych ceramidów utrzymujących wodę w skórze.
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Sprawdzona jakość

Marka COLWAY jako pierwsza wprowadziła na rynek w UE Kolagen 
Naturalny – Platinum, Silver, Graphite. Lata doświadczeń, badań, analiz 
i współpraca z najlepszymi specjalistami w dziedzinie biochemii białek, 

pozwala nam doskonalić skuteczność, jakość i dostarczać naszym 
konsumentom produkty o bezsprzecznie najwyższej jakości! 

* * *

Kolagen Naturalny COLWAY to znany i sprawdzony produkt,  
którego działanie jest poparte licznymi, pozytywnymi komentarzami 

i opiniami tysięcy naszych zadowolonych konsumentów.  
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Bezpieczeństwo

Ten wyjątkowo skuteczny w działaniu, a przy tym w pełni naturalny 
produkt jest bardzo łagodny dla skóry, dlatego może być stosowany 

nawet przez osoby z problemami skórnymi takimi, jak: skłonność  
do alergii, łuszczycy, trądziku młodzieńczego lub różowatego.* 

*Jedynym przeciwskazaniem jest uczulenie na białko rybie, 
występujące u ok. jednego promila populacji. 
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Działanie

Naturalne kolageny rybie zawdzięczają swoją unikalną transdermalność 
– niemożliwą w przypadkach wielkich cząsteczek hydrolizowanych, 

trzeciorzędowej strukturze trójhelikalnej. W momencie zetknięcia  
ze skórą molekuła, która zachowuje swoją strukturę w temperaturze 

od 5 - 28°C, w naturalny sposób rozpada się na pojedyncze 
spirale, łańcuchy peptydowe i wreszcie pojedyncze peptydy – do 
kilkuaminowych włącznie, które swobodnie penetrują naskórek  

i w efekcie, obok wielu innych funkcji aktywnych – stymulują 
fibroblasty do procesów neokolagenogenezy, czyli 

do wzmożonego wytwarzania kolagenu ustrojowego.



Kolagen Silver

Kolagen Platinum

Kolagen Graphite



Kolagen Silver

Kolagen Platinum

Kolagen Graphite
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Wybierz Kolagen dla siebie 

Wszystkie Kolageny Naturalne COLWAY mają ten sam skład i posiadają 
tę samą budowę aminokwasową, strukturę spiralną i właściwości. 

Dostępne są w trzech stopniach pigmentacji, ich barwa uzależniona 
jest od obszaru skóry rybiej, z którego zostały pozyskane. 

W zależności od tego, z jakimi problemami skórnymi borykasz się Ty 
lub członkowie Twojej rodziny, dalszy opis produktów 
pozwoli Ci szybko zdecydować, który Kolagen będzie 

najbardziej odpowiedni dla Ciebie. 
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WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
Ze względu na najmniejszy stopień zapigmentowania rekomendowany 
jest do pielęgnacji twarzy (również okolic oczu), szyi, i dekoltu. 
Kolagen Naturalny Platinum szybko i skutecznie przynosi długotrwałe 
rezultaty, wzmacniając skórę i stymulując ją od wewnątrz, przyczyniając 
się do jej regeneracji i odbudowy. Ten wyjątkowo łagodny dla skóry żel 
kolagenowy wykazuje właściwości kojące, dzięki czemu jest doskonały 
do pielęgnacji skóry wrażliwej i skłonnej do podrażnień.

DZIAŁANIE:
• ujędrniające
• zwiększające gęstość skóry
• odbudowujące
• wyrównujące koloryt
• zmniejszające widoczność zmarszczek
• rewitalizujące
• kojące

KOLAGEN NATURALNY PLATINUM 
Siła natury w walce z przyczynami starzenia się skóry
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KOLAGENY PLATINUM
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JAK APLIKOWAĆ KOLAGEN NATURALNY
Pamiętaj, że Kolagen należy aplikować zawsze na oczyszczoną i wilgotną skórę - w tej roli 
idealnie sprawdzi się Atelowoda Komórkowa COLWAY. Na wilgotną skórę nałóż bardzo cienką 
warstwą Kolagen Naturalny i wmasuj go do całkowitego wchłonięcia, ruchami zgodnymi  
z układem mięśni twarzy. Po kilku (7-10 minutach) nałóż krem pielęgnacyjny COLWAY. 

Kolagen Naturalny Platinum możesz także zastosować jako:
• preparat łagodzący podrażnienia po goleniu lub depilacji
• kojący kompres dla skóry podrażnionej kąpielami słonecznymi
• regenerujący preparat po zabiegach z obszaru medycyny estetycznej
• wygładzający kompres na okolice oka
• kuracja napinająca biust – zwłaszcza po ciąży i karmieniu 
• kojący okład na zmiany opryszczkowe lub podrażnienia po ukąszeniach owadów

* * *

Aby zwiększyć absorbcję kolagenu zalecamy zastosowanie 
1 razy w tygodniu peelingu. 

KOLAGEN NATURALNY PLATINUM 
Siła natury w walce z przyczynami starzenia się skóry



34

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
Przeznaczony jest do pielęgnacji ciała. To najbardziej uniwersalny ze 
wszystkich żeli kolagenowych, o wszechstronnym zastosowaniu dzięki 
niskiemu zapigmentowaniu. Zalecany jest do codziennej pielęgnacji całego 
ciała jako kuracja intensywnie nawilżająca, łagodząca i regenerująca.
Żel kolagenowy Silver zbawiennie działa zwłaszcza na skórę suchą i wrażliwą, 
która szczególnie narażona jest na niekorzystne działanie czynników 
zewnętrznych takich, jak: wysuszające środki myjące, twarda woda, proszki 
do prania, szorstka i syntetyczna odzież, nadmierne nasłonecznienie, 
przegrzanie, urazy.

DZIAŁANIE:
• łagodzące wszelkie podrażnienia i stany zapalne
• przyspieszające procesy gojenia 
• wygładzające
• niwelujące skutki ukąszeń, otarć, stłuczeń
• uelastyczniające
• redukujące cellulit 
• zmniejszające widoczność naczyń krwionośnych
• zmniejszające blizny i rozstępy 
• redukujące ociężałe nogi 
• łagodzące podrażnienia po depilacji 
• łagodzące podrażnienia po opalaniu

KOLAGEN NATURALNY SILVER 
Naturalna pomoc na wszelkie dolegliwości skórne
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SPOSÓB STOSOWANIA: 
Dla uzyskania najlepszych efektów stosować codziennie rano i wieczorem.
Niewielką ilość Kolagenu należy nałożyć na umytą i wilgotną skórę masującymi ruchami  
od dołu do góry, w kierunku serca. W przypadku pielęgnacji całego ciała po (7 -10 minutach) 
od wmasowania produktu można dodatkowo nałożyć balsam pielęgnacyjny.

* * *

Aby zwiększyć absorbcję kolagenu zalecamy zastosowanie 
2 razy w tygodniu peelingu do ciała.

W przypadku urazów: stłuczeń, siniaków zalecamy zastosowanie preparatu  
jak najszybciej po urazie.

KOLAGEN NATURALNY SILVER 
Naturalna pomoc na wszelkie dolegliwości skórne
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WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
Kolagen Naturalny Graphite pobudza procesy regeneracyjne skóry, 
aktywnie ją wzmacniając i odżywiając. Ze względu na swój wysoki poziom 
zapigmentowania jest przeznaczony do pielęgnacji mniej wrażliwych partii 
ciała takich, jak: włosy, paznokcie, dłonie i stopy. Stanowi również idealną 
pomoc w kuracji obolałych stawów.

DZIAŁANIE:
• uelastyczniające
• ujędrniające
• wzmacniające
• zmniejszające widoczność poszerzonych naczyń krwionośnych
• odbudowujące płytkę paznokcia
• regenerujące i wzmacniające włosy
• zmniejszające zrogowaciały naskórek 
• regulujące wydzielanie sebum skóry głowy 
• zmniejszające pękanie naskórka
• regenerujący kompres na stłuczenia, siniaki i obrzmienia  

(ważne, aby preparat nałożyć bezpośrednio po urazie)
• kojący okład na obolałe stawy

KOLAGEN NATURALNY GRAPHITE 
Przeznaczony do pielęgnacji ciała preparat do zadań specjalnych







41

SPOSÓB STOSOWANIA:
Do pielęgnacji ciała. Dla uzyskania najlepszych efektów stosować codziennie  
rano i wieczorem.

* * *

Aby zwiększyć skuteczność kuracji kolagenowej wykonuj regularnie  
(minimum raz w tygodniu) peeling całego ciała

Kolagen Naturalny GRAPHITE możesz również 
użyć jako baza do następujących zabiegów:

Pielęgnacja włosów:
Maska - po umyciu włosów wmasuj żel w wilgotną 
skórę głowy i pozostaw go na około 20 minut,  
a następnie spłucz lub pozostaw na włosach,  
wysusz i ułóż włosy jak zwykle.
Płukanka - wymieszaj kolagen z letnią wodą  
i wypłucz włosy po uprzednim ich umyciu, 
Serum na końcówki włosów - po umyciu  
i rozczesaniu włosów niewielką ilość kolagenu nanieś 
na końcówki włosów, a następnie wysusz włosy

Pielęgnacja dłoni:
Na umyte i wilgotne dłonie nałóż kolagen  
i wmasuj go aż do wchłonięcia ze szczególnym 

uwzględnieniem płytki i skórek wokół paznokci,  
a następnie użyj kremu do rąk.

Pielęgnacja stóp:
Na umyte i wilgotne stopy nanieś kolagen i wmasuj 
go aż do wchłonięcia, (miejsca zrogowaciałe należy 
potraktować ze szczególną starannością), a następnie 
użyj kremu do stóp.

Kąpiele kolagenowe:
Przed kąpielą kolagenową umyj ciało, użyj peelingu 
i dokładnie spłucz, następnie nalej do wanny ciepłą 
wodę, dodaj kolagen, wymieszaj go z wodą i przez 
kilka minut zażywaj kąpieli, następnie wyjdź z wody 
i delikatnie osusz ciało.

KOLAGEN NATURALNY GRAPHITE 
Przeznaczony do pielęgnacji ciała preparat do zadań specjalnych
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Jak przechowywać kolagen?

Kolagen to produkt naturalny bez sztucznych dodatków 
i konserwantów, dlatego aby zachować jego właściwości należy 
przechowywać go w zacienionym miejscu, z dala od promieni 

słonecznych i wszelkiego innego źródła ciepła.  
Kolagen Naturalny należy chronić przed zbyt wysoką temperaturą, 
dlatego dla bezpieczeństwa dostarczamy go zawsze w specjalnie 
zaprojektowanym styropianowym termosie, który izoluje go od 

warunków zewnętrznych. W okresie zwiększonych upałów Kolagen 
Naturalny najlepiej przechowywać w lodówce.

Pamiętaj, że... 

Kolagen Naturalny COLWAY warto mieć w domu pod ręką, ponieważ 
oprócz codziennego zastosowania pielęgnacyjnego ma on szereg 
właściwości i zastosowań, które pomogą Ci doraźnie ukoić skórę 

Twoich domowników w wielu sytuacjach takich, jak: podrażnienia, 
ukąszenia owadów, lekkie oparzenia posłoneczne i inne, egzemy, 
opryszczki itp. Każdy z Kolagenów Naturalnych posiada te same 

właściwości, więc w wyżej wymienionych sytuacjach „awaryjnych” 
ukojenie skórze przyniesie dowolny produkt z tej serii. 
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