






• odporne na temperaturę
• przyjazne dla skóry – pH 5,5
• emulgują się z innymi substancjami 

aktywnymi
• nie zawierają aromatów, barwników, 

sztucznych konserwantów chemicznych



• bioaktywny
• odporny na temperaturę
• bez zapachu
• czysty biologicznie
• idealny dla skóry – pH 5,5
• najbardziej naturalny z kosmetyków świata

KOLAGEN NATYWNY PURE



KOLAGEN NATYWNY PURE
WŁAŚCIWOŚCI

• poprawia sprężystość skóry 
- odmładza

• pobudza procesy naprawcze skóry
• łagodzi podrażnienia



KOLAGEN NATYWNY PURE
TO PRODUKT DLA:

• kobiet
• mężczyzn 
• dzieci
• wszystkich grup wiekowych



• odmładza i poprawia 
sprężystość skóry

• zwiększa przenikanie składników aktywnych
• chroni przed słońcem

i powstawaniem przebarwień

KOLAGEN NATYWNY GOLD



• chroni przed bakteriami, wirusami
i grzybami

• działa przeciwtrądzikowo 
oraz przeciwzaskórnikowo

• przyspiesza gojenie i wspiera procesy 
naprawcze skóry



• działa przeciwzaskórnikowo
i przeciwbakteryjnie

• łagodzi podrażnienia i zmiany zapalne
• rozjaśnia przebarwienia i ślady potrądzikowe



• działa przeciwzapalnie i przeciwtrądzikowo
• wspiera odbudowę naturalnych funkcji 

obronnych skóry
• chroni przed patogenami, wirusami, grzybami 

i bakteriami



• wspomaga procesy naprawcze skóry 
i jej poziom nawilżenia

• łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia
• oczyszcza z toksyn i jonów metali ciężkich



• wygładza skórę, wyrównuje koloryt, zmniejsza 
zrogowacenia

• przyspiesza wymianę komórkową, dzięki czemu 
skóra staje się młodsza

• zwiększa syntezę kolagenu, elastyny oraz kwasu 
hialuronowego



• przeciwtrądzikowe
• przeciwzaskórnikowe
• naprawcze - przyspiesza gojenie
• rozjaśniające - wyrównuje koloryt skóry, 

niweluje przebarwienia
• odmładzające – poprawia sprężystość skóry

KOLAGEN NATYWNY GOLD
WŁAŚCIWOŚCI





Wszystkich ze skórą 
problemową, ze stanami 
zapalnymi skóry, tendencją
do świecenia, bez względu 
na wiek.

KOLAGEN NATYWNY GOLD
TO PRODUKT DLA



KOLAGEN NATYWNY DNA
• by chronić i odnawiać Twoją skórę  

na poziomie komórkowym
• by wzmocnić działanie kolagenu natywnego  

dzięki substancjom aktywnym
• by zabezpieczyć komórki  

przed zbyt szybkim starzeniem,
wyregulować naturalne (zaplanowane) procesy,  
usprawnić mechanizmy ich pracy

DLACZEGO STWORZYLIŚMY



niezbędnej do podziału komórki i syntezy
kolegenu

WŁAŚCIWOŚCI
• aktywuje komórki

i prawidłowe procesy działania skóry
• zwiększa syntezę kolagenu
• poprawia mikrokrążenie skórne
• dotlenia skórę
• zwiększa syntezę ATP, czyli energii chemicznej

KOLAGEN NATYWNY DNA



CHRONI KOMÓRKI SKÓRY PRZED PRZYSPIESZONYM STARZENIEM SIĘ

USZKODZENIA
DNA

PAPIEROSY
BŁĘDNA  

KOMUNIKACJA  
KOMÓREK

TOKSYNY

ŻYWNOŚĆ
PRZETWORZONA

BRAK  
SNUSTANY  

ZAPALNE

STRES  
OKSYDACYJNY

KOLAGEN NATYWNY DNA



CHRONI KOMÓRKI SKÓRY PRZED PRZYSPIESZONYM STARZENIEM SIĘ

STRES

STRES  
OKSYDACYJNY

ZŁA  
DIETAFOTOSTARZENIE,  

PROMIENIOWANIE  
UV

KOLAGEN NATYWNY DNA



• zwalniające procesy starzenia
• wszystkie z nich są naturalnie produkowane w  

naszym organizmie
• każda z nich usprawnia i chroni mechanizmy  

komórek
• łączą w sobie naturę i najnowszą inżynierię  

biochemiczną
• nie wywołują negatywnej odpowiedzi układu  

immunologicznego
• działają synergicznie

KOLAGEN NATYWNY DNA
JAK DOBRALIŚMY SUBSTANCJE AKTYWNE?



MLECZ Z ŁOSOSIA, 70% CZYSTOŚCI PROTAMINYI HISTONÓW

• dotleniają skórę
• działają antyoksydacyjnie
• stanowią filtr dla toksyn
• poprawiają gospodarkę lipidów/tłuszczów



100%

przed po 4 tyg.

KWASY NUKLEINOWE RNA I DNA
POPRAWIAJĄ JAKOŚĆ SKÓRY

100%

80%

60%

PLAMY

przed po 4 tyg.

ZMARSZCZKI

Badanie przeprowadzono  na 50 osobach w wieku 28-60 lat.



• naturalny hormon wzrostu
• reguluje procesy na poziomie komórkowym
• chroni przed RFT (Reaktywnymi Formami  

Tlenu)
• przedłuża życie fibroblastów
• zagęszcza strukturę skóry



• aktywuje komórki macierzyste

• silny antyoksydant

• działa przeciwzapalnie

• wzmacnia naskórek

• ujednolica koloryt skóry

• zwiększa syntezę kolagenu



• najsilniejszy antyoksydant na świecie,  
naturalny enzym

• chroni przed stresem oksydacyjnym
• likwiduje wolne rodniki



STĘŻENIE 1%

• jedyne na świecie naturalne źródło komórek
macierzystych, czynników i hormonów wzrostu,  
aminokwasów, substancji mineralnych i witamin

• odżywia skórę
• nawilża skórę, tworzy okluzję

STĘŻENIE 1%
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