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KOLAGENY NATYWNE

Kolageny Natywne to sera o żelowej konsystencji do inten-
sywnej regeneracji i pielęgnacji skóry twarzy, szyi, dekoltu 
i całego ciała. 

Czym jest kolagen? Kolagen jest proteiną młodości, która sta-
nowi ponad 30% masy białka ludzkiego i aż 70% białek skóry. 
Wraz z elastyną tworzy w skórze właściwej elastyczną siatecz-
kę nadającą jej sprężystość i jędrność, wiąże wodę, substancje 
lipofi lowe i stanowi o kondycji tkanki łącznej, czyli w istocie 
o kondycji całego organizmu.

Produkcja kolagenu zostaje zaburzona już po 25-tym roku życia 
człowieka, kiedy rozpoczyna się nieuchronny proces stopniowego 
zanikania kolagenu. Po ukończeniu 40-stego roku życia utrata 
kolagenu wynosi około 1% rocznie.

Kolagen nie walczy ze skutkami starzenia skóry, lecz uderza 
w ich przyczynę – defi cyt kolagenu.

Kolageny Natywne natychmiast po aplikacji wygładzają i wypeł-
niają skórę. Trwały efekt odmłodzenia uzyskuje się ok. 110 dnia 
systematycznej kuracji. Taki czas potrzebny jest organizmowi do 
fi zjologicznej wymiany struktury kolagenowej w skórze.

Skuteczność 
potwierdzona 
badaniami*

potwierdziło 96% badanych

*badanie przeprowadzone na 25 osobach przez okres 4 tygodni .

DZIAŁANIE:

potwierdziło 92% badanych
REGENERUJĄCE

potwierdziło 96% badanych

POPRAWIAJĄCE ELASTYCZNOŚĆ 
SKÓRY

potwierdziło 96% badanych
WYGŁADZAJĄCE SKÓRĘ

UJĘDRNIAJĄCE SKÓRĘ
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KOLAGENY NATYWNE  
• pH 5,5 – zgodne z pH ludzkiej skóry
• nie wymaga przechowywania w specjalnych warunkach
• naturalny 
• bez zapachu

Jak nakładać Kolageny Natywne
Nawilż skórę wodą termalną w sprayu lub nie osuszaj jej po 
umyciu, nałóż 2-3 dozy kolagenu, delikatnie wmasuj i wklep 
opuszkami palców w skórę. 

Zapraszamy do obejrzenia fi lmu Aplikacja Kolagenu na na-
szym kanale youtube:
https://www.youtube.com/ColwayInternationalOffi cialtv

Silne serum antiage. Do stosowania na twarz, dekolt, miejsca 
objęte widocznymi oznakami starzenia.

• działa silnie antyoksydacyjnie 
• aktywuje komórki skóry do odbudowy 
• rozjaśnia przebarwienia 
• poprawia nawilżenie i jędrność skóry 
• wygładza zmarszczki i hamuje procesy starzenia

• osobom ze skórą dojrzałą 
• osobom z widocznymi oznakami starzenia, bez względu 

na wiek
• osobom ze skórą zmęczoną suchą, pozbawioną blasku, 

jędrności

KOLAGEN NATYWNY DNA / 50 ml

Za co go pokochasz?

Komu polecamy?

ekstrakt 
z placenty róży

kwasy DNA/
RNA

dysmutaza
ponadtlenkowa

kinetyna peptyd 
miedziowy 

GHK-Cu
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Żel o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwzapalnym 
i naprawczym. 

Żel regenerująco-odmładzający o prostym składzie.

• aktywuje procesy samooczyszczania skóry 
• wycisza podrażnienia i stany zapalne 
• poprawia nawilżenie i ujędrnienie skóry  
• wygładza zmarszczki i hamuje procesy starzenia 

• poprawia nawilżenie i ujędrnienie skóry 
• wygładza zmarszczki i hamuje procesy starzenia się skóry 
• widocznie poprawia gęstość i spoistość skóry, także 

zwiotczałej na udach, piersiach, pośladkach
• rozjaśnia i wygładza rozstępy 
• regeneruje włosy i paznokcie 
• przynosi ulgę po intensywnych i inwazyjnych zabiegach 

kosmetycznych 

• nastolatkom (ze względu na właściwości przywracania 
równowagi skórom trądzikowym)

• osobom z cerą problematyczną (wszelkiego rodzaju 
zmiany trądzikowe, łuszczyca, egzemy, trądzik różowaty, 
łojotokowe zapalenie skóry) 

• osobom z cerą mieszaną i tłustą

Wszystkim, bez względu na wiek.

KOLAGEN NATYWNY GOLD / 50 ml

KOLAGEN NATYWNY PURE / 50 ml

Za co go pokochasz?

Za co go pokochasz?

Komu polecamy?

Komu polecamy?

nanozłoto
koloidalne

nanosrebro
koloidalne

kwas 
azealinowy

laktoferyna chitozan retinol
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Każdej kropli naszego serum moc nadają dwie wi-
taminy C. VC-IPerfection Skin dzięki swojej budo-
wie to jedna z najbardziej ustabilizowanych i efek-
tywnych form witaminy C. Jej wyjątkowa struktura 
pozwala na doskonałą absorpcję przez skórę, gdzie 
dzięki enzymom przekształcana jest w aktywną po-
stać. Jest stabilna w wyższych temperaturach i przy 
ekspozycji na światło. Śliwka Kakadu (w kosmetyku: 
ekstrakt) to cudowny australijski owoc, który jest su-
perbogatym źródłem witaminy C i polifenoli. Jest 
silnym, szybko działającym antyoksydantem. Wpły-
wa na zwiększenie produkcji kolagenu i kwasu hia-
luronowego w skórze, redukuje zaczerwienienia, po-
maga zmniejszyć przebarwienia. Sprawia, że skóra 
jest pełna blasku, rozjaśniona i wygładzona.

DOUBLE C GLOW SKIN DROPS   / 30 ml

Widoczne rozświetlenie 
skóry już po 14-dniowej 
kuracji! 

KAŻDA KROPLA PEŁNA MOCY I BLASKU
18
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Double C glow skin drops wzbogaciliśmy również trok-
serutyną, by wzmocnić naczynia w skórze, które wraz 
z wiekiem stają się coraz bardziej kruche. Skóra z upływam 
czasu staje się coraz cieńsza, sieć naczynek na policzkach 
i na nosie coraz bardziej widoczna. Naczynia zaczynają ła-
two pękać - od zimna, słońca, złej pielęgnacji. Dodaliśmy 
również sprawdzone składniki z Ekspresowej maski liftingu-
jącej, która jest jednym z Waszych ukochanych produktów: 
olej makadamia, witaminę E, pantenol, alantoinę, skwalan 
z trzciny cukrowej. 

To doskonały produkt dla skóry dojrzałej, borykającej się ze 
zmarszczkami,  przebarwieniami i tendencją do ich powstawa-
nia. Będzie cudownym kosmetykiem dla cer wrażliwych, skłon-
nych do stanów zapalnych, zaczerwienionych oraz podraż-
nionych zabiegami kosmetycznymi. Doskonale sprawdzi się 
w pielęgnacji skóry z kruchymi, pękającymi naczyniami. Świet-
na dla cer z bliznami potrądzikowymi.  

i co jeszcze

jest dla mnie

Dwa źródła witaminy C

Czy Double C Glow skin drops 

• redukuje przebarwienia
• zmniejsza widoczność zmarszczek
• nadaje skórze zdrowy wygląd, energetyzuje ją
• skóra staje się rozświetlona i promienna 
• zmniejsza reaktywność i skłonność do zaczerwienienia 
• wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, co powoduje 

zmniejszenie ilości popękanych naczynek 
• poprawia właściwości naprawcze skóry wpływając na 

syntezę kolagenu

Jakie efekty zauważysz? 
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CZYSTA I PROMIENNA SKÓRA
OCZYSZCZANIE

czysta skóra o wyrównanym 
kolorycie, gotowa do 
dalszej pielęgnacji i lepszej 
absorpcji składników 
aktywnych

CEL:

KROK 1

KROK 2

WODA MICELARNA / 200 ml

DELIKATNA PIANKA DO MYCIA TWARZY / 150 ml

Skuteczny demakijaż twarzy i oczu. Nie podrażnia, nie 
pozostawia na skórze tłustego fi lmu.

Stworzona również dla skór wrażliwych, nie wysusza i nie 
podrażnia skóry.

95% badanych potwierdza łatwość aplikacji 
100% testujących uznało produkt za delikatny dla 
skóry twarzy 
80% testujących potwierdza przywrócenie blasku 
i świeżości
u 95% probantów skóra po zastosowaniu produktu 
jest odpowiednio przygotowana do dalszych 
zabiegów codziennej pielęgnacji

*Badania aplikacyjne na grupie 20 kobiet w wieku 18-50 lat.

kolorycie, gotowa do 
dalszej pielęgnacji i lepszej 
absorpcji składników 
aktywnych

8

95%

jest odpowiednio przygotowana do dalszych 
zabiegów codziennej pielęgnacji
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KROK 3
MASKA EKSFOLIUJĄCA / 75 ml
Peeling oparty na kwasach owocowych z dodatkiem szmarag-
dowej algi. Złuszcza, rozjaśnia i przygotowuje skórę do przy-
jęcia składników aktywnych z preparatów pielęgnacyjnych 
zastosowanych po masce.

Jak używać/stosować sprawdź na:
www.colwayinternational.com

Nasza opinia: Zastępuje zabieg w gabinecie 
kosmetycznym!

Wzmocnij działanie:

Po zastosowaniu Maski eksfoliującej polecamy:

• nałożyć na skórę swój ulubiony Kolagen Natywny 
• skorzystać z mocy Intensywnego Koncentratu 

Przeciwzmarszczkowego 
• nałożyć swój ulubiony krem pielęgnacyjny C.I.

Nie tylko data urodzenia wpływa na stan Twojej skóry. Często 
towarzyszą temu inne czynniki: pora roku i klimat, stan zdrowia, 
styl życia, dieta. Bądź czujna - sprawdź, w jakiej kondycji jest 
Twoja skóra i dobierz odpowiednie produkty pielęgnacyjne. 

Dbamy o to, by wszystkie nasze kosmetyki miały synergistyczne 
działanie. Łącz kosmetyki z różnych linii tworząc swój indywidu-
alny system pielęgnacyjny.

Skorzystaj z darmowych konsultacji kosmetologa:

Zadzwoń: środa, 16:00-19:00 - 735 200 369

Napisz: produkty@colwayinternational.com

10
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bioferment z alg

kolagen rybi

ksylitol

olejek z pestek
brzoskwiń

polisacharydy
roślinne

czerwone makroalgi
Kappaphycus 
alvarezii

główny składnik linii

Nawilżona, wzmocniona 
i ukojona skóra, zwiększenie 
odporności na czynniki 
zewnętrzne.

i

Bioferment z alg Bull Kelp stworzony w wyniku fermentacji 
z pomocą Lactobacillus. Bull Kelp co roku rozkwitają wzdłuż Wy-
brzeża Pacyfi ku w Ameryce Północnej od Południowej Kalifor-
nii po Aleuty - wyspy na Alasce. Proces fermentacji przekształca 
składniki z nieaktywnej formy w bioaktywną formę lepiej przy-
swajalną dla naszej skóry, a tym samym wydajniej przetwarza 
najcenniejsze składniki dostępne w algach tworząc szlachetny 
i niepowtarzalny eliksir zawierający liczne antyoksydanty, wita-
miny i składniki mineralne. Po aplikacji tworzy swoisty nawil-
żający kompres, który przynosi ulgę i łagodzi nawet najbardziej 
podrażnioną, spierzchniętą skórę.
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• błyskawiczne nawilżenie skóry od pierwszego zastosowania
• nawilżająco-łagodzący kompleks dla skóry twarzy 
• niweluje zaczerwienienia po kilku minutach 
• wspiera pielęgnację skóry trądzikowej
• podstawa pielęgnacji 

Nie musisz ufać nam na słowo. 
Wszystkie składy INCI naszych 
kosmetyków dostępne są na:
www.colwayinternational.com 

potwierdza b. wyraźne i wyraźne działanie nawilżające 

potwierdza błyskawiczne nawilżenie skóry

INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCY KREM DO TWARZY / 50 ml

kosmetyków dostępne są na:
www.colwayinternational.com 

Nawilżający balsam do ciała 
/ 200 ml 
Szybko się wchłania. Nasze 
wrażenia - nawilżona skóra 
przez cały dzień.

Odżywczy krem do rąk / 
100 ml  
Jedwabista miękkość skóry 
potwierdzona badaniami.

Kolagenowa pielęgnacja ust 
Naturalne oleje i witaminy, 
nasi klienci kochają ją od 
pierwszego użycia.

D R I N K
D L A
S KÓ RY
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extrakt z cyathea
cumingi

kolagen rybi

kawior 
z australijskich 
limonek

dysmutaza 
ponadtlenkowa

extrakt z drzewa 
Tara

komórki macierzyste 
Citrus aurantium

Drobne i głębokie 
zmarszczki, przebarwienia, 
utrata jędrności i wiotkość, to 
oznaki starzenia się skóry.

Actigym™ aktywny składnik pozyskiwany z mikroor-
ganizmu Dysidea etheria zamieszkującego Bermu-
dy. Naśladuje efekty treningu wytrzymałościowego 
poprzez wydzielanie adiponektyny i podnoszenie 
aktywności mitochondrialnej. Modeluje sylwetkę 
poprzez redukcję obwodu brzucha i ud. W ekspre-
sowym tempie zmniejsza wiotkość skóry.

Pobudza proces spalania tłuszczu w komórkach,
widocznie ujędrnia ciało i uelastycznia skórę.

SERUM WYSZCZUPLAJĄCE DO CIAŁA / 200 ml

aktywny składnik pozyskiwany z mikroor-
 zamieszkującego Bermu-

dy. Naśladuje efekty treningu wytrzymałościowego 
poprzez wydzielanie adiponektyny i podnoszenie 
aktywności mitochondrialnej. Modeluje sylwetkę 
poprzez redukcję obwodu brzucha i ud. W ekspre-

Pobudza proces spalania tłuszczu w komórkach,

17
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to hydroliftingujący zastrzyk dla skóry, który odmła-
dza ją w mgnieniu oka. Silna kuracja anti-age w formie 
maski. Specjalnie skomponowana, by dać Twojej skórze 
natychmiastowy efekt naturalnego liftingu. 

EKSPRESOWA MASKA LIFTINGUJĄCA / 50 ml

*Badania aparaturowe (badanie gęstości skóry Ultrascan UC 22 

i badanie głębokości i długości zmarszczek za pomocą oprogra-

mowania Visioline VL 650 ) i aplikacyjne 20 kobiet w wieku 48 – 80 lat 

przez 28 dni.

JAK DZIAŁA

kobiet potwierdziło poprawę napięcia skóry 
(efekt liftingu) w tym 70% bardzo wyraźnie/
wyraźnie

probantek potwierdziło poprawienie 
elastyczności i jędrności skóry w tym 70% 
bardzo wyraźnie/wyraźnie

probantek potwierdziło zmniejszenie 
widoczności zmarszczek w tym 60% bardzo 
wyraźnie/wyraźnie

probantek potwierdziło poprawę owalu twarzy 
w tym 60% bardzo wyraźnie/wyraźnie*

29
9 
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przez 28 dni.

Odmładzający krem do twarzy / 50 ml 
Kompleksowy kosmetyk do walki 
z objawami starzenia się skóry – 
widocznymi  zmarszczkami, wiotkością 
skóry i spadkiem jędrności. 

Masterpiece of eye contour/ 15 ml 
To krem pod oczy o bogatym składzie 
i konsystencji. To mistrz w pielęgnacji 
skóry wokół oczu dedykowany każd-
emu, kto zmaga się z zasinieniami pod 
oczami, wiotką skórą czy zmarszczkami. 
Z każdym dniem aplikacji skóra staje 
się bardziej wygładzona. Nasze arcyd-
zieło zawiera 13 składników aktywnych.

20
9 
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JEŚLI ŻYJESZ INTENSYWNIE 
TO LINIA PRODUKTÓW 

DLA CIEBIE

Linia DNA to widocznie 
odmładzające kosmetyki 
najnowszej generacji 
o formule zapewniającej 
4-poziomowe działanie 
anti-age oparte na 20-stu 
składnikach aktywnych.

Stres oksydacyjny przyspie-
sza starzenie się skóry. Powo-
duje go brak snu, złe odży-
wianie, promieniowanie UVA 
(opalanie) i stres! 

Antyoksydacja  
Regeneracja i odnowa 
Nawilżanie   
Tworzenie kolagenu 
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KOLAGEN NATYWNY 
DNA

Filarem linii DNA i naszej fi lozofi i 
pielęgnacji wymagającej skóry 
jest

INTENSYWNY KONCENTRAT PRZECIWZMARSZCZKOWY / 7x2 ml

• nowa skóra w 7 dni 
• luksusowy koncentrat o silnym działaniu 

przeciwstarzeniowym i redukującym 
zmarszczki 

• łagodzi skórę podrażnioną, np. peelingami, 
czynnikami zewnętrznymi 

ODBUDOWUJĄCY KREM DO TWARZY / 50 ml

 SILNE SERUM ANTI-AGE

Wzmacnia naturalne procesy odnowy komórek. Łą-
czy działanie naprawcze peptydów, antyoksydantów, 
kwasów nukleinowych stymulujących procesy na-
prawcze DNA.

Na podstawie badań aparaturowych po 14 
dniach stosowania:
• zmniejszenie powierzchni zmarszczek o 8,2% 
• zmniejszenie głębokości zmarszczek o 7,2%
• wzrost elastyczności i jędrności o 8,2%*

*badanie aparaturowe 10 kobiet w wieku 39-65 po zastosowaniu przez 14 dni.

KOLAGEN NATYWNY 
DNADNA

Filarem linii DNA i naszej fi lozofi i Filarem linii DNA i naszej fi lozofi i 
pielęgnacji wymagającej skóry 
jest

 SILNE SERUM ANTI-AGE SILNE SERUM ANTI-AGE

ODBUDOWUJĄCY KREM DO TWARZY / 50 ODBUDOWUJĄCY KREM DO TWARZY / 50 ODBUDOWUJĄCY KREM DO TWARZY / 50 mlODBUDOWUJĄCY KREM DO TWARZY / 50 ODBUDOWUJĄCY KREM DO TWARZY / 50 
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Bezpieczne i delikatne 
produkty na bazie kolagenu 
w codziennej higienie
i pielęgnacji całej rodziny.

nanosrebro

kolagen rybi

aloes
izoflawony
z irysa

czerwone makroalgi
Kappaphycus 
alvarezii

w przyjaznych cenach 
i ekonomicznych 
opakowaniach.

Jakość Colway International

16

opakowaniach. Żel do higieny intymnej 
z kolagenem / 150 ml  
Delikatnie myje i łagodzi 
podrażnienia miejsc intymnych.

Pasta do zębów z kolagenem 
/ 100 ml  
Produkt polecany już od 
3-ciego roku życia. Zdrowa 
higiena, pielęgnacja zębów 
i dziąseł. 

Mydło do mycia rąk 
z kolagenem / 300 ml  
Zawiera łagodne substancje 
myjące i naturalne oleje.

Deo roll-on / 50 ml  
Naturalny preparat 
zmniejszający wydzielanie potu.49
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Delikatnie myje i łagodzi 
podrażnienia miejsc intymnych.

Mydło do mycia rąk 
z kolagenem / 300 ml 
Zawiera łagodne substancje 
myjące i naturalne oleje.

Deo roll-on / 50 ml 
Naturalny preparat 
zmniejszający wydzielanie potu.

Mydło do mycia rąk 
z kolagenem / 300 ml 
Zawiera łagodne substancje 
myjące i naturalne oleje.

Deo roll-on / 50 ml 
Naturalny preparat 
zmniejszający wydzielanie potu.69
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Kompleksowy krem dla mężczyzn /  50 ml
Wielofunkcyjny kosmetyk, który pielęgnuje skórę twarzy 
i zarost. Sprawdzone składniki zapewnią Ci świetny wygląd 
i komfort, także po goleniu.

Odświeżający żel do mycia ciała / 250 ml
Kosmetyk o specjalnej formule, polecany do mycia 
ciała i skóry twarzy. Zapewnia komfort przez cały dzień.  
Dla każdego aktywnego mężczyzny, który prowadząc 
dynamiczny tryb życia, potrzebuje witalności 
i energii.
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Jesteś szczęściarzem, Twoja 
skóra jest grubsza i bardziej 
odporna niż skóra kobiety. 
Zadbaj o siebie już dziś, byś 
cały czas pozostał z niej 
zadowolony. I z siebie. 

Właściwego nawilżenia, odżywienia 
i silnych antyoksydantów. 

Kompleksowy krem dla mężczyzn /  50 mlKompleksowy krem dla mężczyzn /  50 ml
Wielofunkcyjny kosmetyk, który pielęgnuje skórę twarzy Wielofunkcyjny kosmetyk, który pielęgnuje skórę twarzy 
i zarost. Sprawdzone składniki zapewnią Ci świetny wygląd i zarost. Sprawdzone składniki zapewnią Ci świetny wygląd 
i komfort, także po goleniu.i komfort, także po goleniu.

Odświeżający żel do mycia ciała / 250 ml
Kosmetyk o specjalnej formule, polecany do mycia 
ciała i skóry twarzy. Zapewnia komfort przez cały dzień.  
Dla każdego aktywnego mężczyzny, który prowadząc Dla każdego aktywnego mężczyzny, który prowadząc 
dynamiczny tryb życia, potrzebuje witalności dynamiczny tryb życia, potrzebuje witalności 
i energii.

Czy wiesz czego potrzebuje Twoja skóra? 

Daj jej moc!

olej perila 
olej z maruli 
olej arganowy 

komórki 
macierzyste 
Citrus aurantium

kwasy tłuszczowe 
omega-3,6,9,NNKT 
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Wiemy, że delikatna skóra
dziecka nie lubi mydeł SLS
i parabenów. Najlepsze są 
dla niej delikatne emolienty,
które zapewniają codzienną,
łagodną higienę.

olej jojoba

kolagen rybi wyciąg z aloesu

ŻEL DO MYCIA DLA DZIECI  / 250 ml

• delikatnie oczyszcza, natłuszcza i chroni skórę
• łagodny – nie szczypie w oczy
• podczas kąpieli przyjemnie się pieni 
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Polecany dla dzieci od 
pierwszego dnia życia!
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Dwa doskonałe olejki, które 
zadbają o regenerację skóry 
twarzy, ciała i włosów. 

ekstrakt 
z dzikiej róży 

ekstrakt 
z liści 
rozmarynu

olej rokitnikowy 
olej z zielonej kawy 
olej arganowy 
olej z orzeszków makadamia
olej z kiełków pszenicy

19

Serum do włosów  /  30 ml
Wygładza suche i zniszczone włosy, wspomaga naprawę 
ich uszkodzonej struktury. Przywraca połysk, zapobiega 
rozdwajaniu się końcówek, ułatwia rozczesywanie. Idealne 
w profi laktyce łamliwości włosów. 

Serum do twarzy i ciała / 15 ml
Sekret naszego kosmetyku to 8 skoncentrowanych 
naturalnych antyoksydantów. Rewelacyjnie spowalniają 
starzenie się skóry i doskonale poprawiają jej wygląd. 
Regularna aplikacja zapewnia skórze gładkość, 
rozjaśnienie, elastyczność i odporność na niekorzystne 
działanie czynników zewnętrznych.
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www.colwayinternational.com

Link partnerski:


