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Każdy z nas potrzebuje 
chwili tylko dla siebie…

RYTUAŁ 
NORMALIZUJĄCY 

DLA NASTOLATKÓW



PRODUKTY

Kolagenowy Żel do Mycia 

Atelowoda Komórkowa

Eliksir Dr. Słonia 

Kolagen Naturalny  
Platinum 50 ml

Colaceum

RYTUAŁ NORMALIZUJĄCY 
DLA NASTOLATKÓW

EFEKTY
 • zmniejszenie stanów 

zapalnych i wyprysków

 • rozjaśnienie przebarwień 

potrądzikowych

 • nawilżenie skóry

 • wzmocnienie odporności na 

działanie patogenów

 • zmniejszenie zmian trądzikowych

 • regulacja wydzielania sebum

WSKAZANIA
 • stany zapalne

 • trądzik

 • blizny potrądzikowe

 • przebarwienia 

 • zaskórniki 

 • nadmierne wydzielanie sebum 

www.colway.pl



CZAS TRWANIA 

8-10 minut
CZĘSTOTLIWOŚĆ 

2 razy dziennie 
WYDAJNOŚĆ 

80 zastosowań

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

wodą i osusz ją ręcznikiem.

2. Rozpyl na skórze Atelowodę Komórkową uważając, aby preparat nie dostał się do 

oczu (nie osuszaj skóry!). 

3. Wyciśnij „pompkę” Kolagenu Naturalnego Platinum i wmasuj go w wilgotną skórę 

do całkowitego wchłonięcia, nie omijając okolic oczu.

4. Następnie nałóż swój ulubiony krem nawilżający. 

PIELĘGNACJA NOCNA
1. Powtórz kroki od 1-3, zastępując Atelowodę Komórkową Eliksirem Dr. Słonia.

2. Następnie rozprowadź cienką warstwę Colaceum po całej powierzchni twarzy  

lub zaaplikuj je miejscowo tylko na zmiany trądzikowe.

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

zapewni doskonałą przenikalność substancji aktywnych, co w efekcie spowoduje 

jej odżywienie i zmniejszenie przebarwień. Jeśli masz na skórze trądzikowe zmiany 

ropne, nie pocieraj skóry podczas peelingowania! Nałóż Peeling na 10-15 min,  

a następnie zmyj go wodą. 

 • Jeśli wykonujesz makijaż, do oczyszczania skóry używaj dodatkowo Atelopłynu  

do Demakijażu. 

 • W ciągu dnia rozpylaj na skórze Atelowodę Komórkową. Doskonałe pH tej mgiełki 

będzie chronić Twoją skórę przed rozwojem bakterii i tworzeniem się wyprysków. 

Rytuał krok po kroku...



Marka COLWAY życzy niezapomnianych doznań

w Twoim domowym SPA i zadowolenia z korzystania z naszych 

produktów podczas wykonywania rytuałów pielęgnacyjnych!
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Młoda skóra wymaga skutecznej pielęgnacji 

 – liczy się szybki efekt! Dla moich córek 

szczególnie uciążliwe są zmiany trądzikowe.

Na szczęście Rytuał normalizujący COLWAYOWE 

SPA doskonale sobie z tym radzi! Przy regularnym 

stosowaniu ich skóra staje się zrównoważona, 

ukojona, wygładzona, po prostu zdrowsza!


