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Blisko czterdziestu z nich nasz organizm nie jest w stanie samo-
dzielnie wytworzyć. Zubożenie produkowanej żywności utrudnia 
ich pozyskiwanie - nawet przy urozmaiconej diecie. 

Komponujemy nasze suplementy diety z naturalnych składni-
ków o korzystnym wpływie na organizm człowieka. Wyróżnia 
je jakość i selektywność użytych substratów oraz technologia 
ich pozyskiwania. Innowacyjność oraz odkrywanie doskonałości  
w naturze od początku są wpisane w nasze wartości. 

Colway International Team

Czy wiesz, że 
komórki organizmu 
potrzebują do 
prawidłowego 
funkcjonowania 
około 60 składników 
odżywczych dziennie 
w odpowiednich 
proporcjach?

Poczuj się świetnie!
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Ekstrakt z dzikiej róży 
Rosa Canina 
Kolagen rybi 

SKŁADNIKI:

Najważniejsza 
z witamin życia! 

Witamina C jest najważniejszą spośród witamin 
przyjmowanych w naszym pożywieniu z powodu jej 
roli w procesie powstawania kolagenu ustrojowego. 
Człowiek jest jednym z niewielu ssaków na naszej 
planecie, którego organizm nie wytwarza w wątrobie 
witaminy C. 

Witamina C-olway z kolagenem dostarcza 
organizmowi naturalnej witaminy C, która:
• przyczynia się do prawidłowego 

funkcjonowania układu odpornościowego
• stymuluje procesy kolagenogenezy w celu 

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
naczyń włosowatych, skóry, dziąseł i zębów 
oraz kości i chrząstek

• przyczynia się do utrzymania prawidłowego 
metabolizmu energetycznego

• pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu nerwowego

• pomaga w utrzymaniu prawidłowych 
funkcji psychologicznych

• pomaga w ochronie komórek przed stresem 
oksydacyjnym

• przyczynia się do zmniejszenia uczucia 
zmęczenia i znużenia
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Dzika róża Rosa canina zawiera ponad 130 związków 
organicznych, a odmiany wyselekcjonowane w Pol-
sce należą do rekordzistów pod względem zawarto-
ści witaminy C pozyskiwanej z natury. Obfi tuje także 
w karotenoidy, flawonoidy, antocyjanidyny, witaminy 
A, E i K. Owoce dzikiej róży są źródłem składników 
mineralnych. 

Naturalna witamina C jest lepiej przyswajalna przez 
organizm ludzki i 3÷5-krotnie bardziej aktywna. Na-
turalna witamina C jest lepiej wchłaniana z przewo-
du pokarmowego oraz skuteczniejsza w działaniu 

– szybciej osiąga i dłużej utrzymuje niezbędne stęże-
nie w organizmie.

Hydrat kolagenu rybiego 1000 mg o wysokiej zawar-
tości aminokwasów proliny i hydroksyproliny, bez 
sztucznych dodatków i substancji konserwujących, 
bez GMO.

Co powoduje wzrost 
zapotrzebowania 

organizmu na 
witaminę C?

Rosa Canina
zawiera

10x więcej 
Witaminy C

niż czarna 
porzeczka

100x więcej 
Witaminy C

niż jabłka

Stres, zmęczenie, używki, niezbilansowana dieta, 
niekorzystne czynniki cywilizacyjne.
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Laktoferyna
Lizozym
Colostrum 
9 Szczepów bakterii

Collaceina to suplement diety wspierający pracę układu immunologicznego. Składa 
się z dwóch rodzajów kapsułek. Pierwsza z nich to zaczerpnięte z natury substancje o 
niezwykle silnym działaniu uodparniającym – laktoferyna, lizozym i colostrum. Druga, to 
synbiotyczny zestaw dziewięciu wyselekcjonowanych szczepów żywych kultur bakterii, 
dobrotliwych dla naszego przewodu pokarmowego oraz prebiotyczny pokarm dla nich: 
fruktooligosacharydy.

Laktoferyna to jedno z największych odkryć ostat-
nich lat nauki badającej wspieranie ludzkiej odporno-
ści. Występując naturalnie w organizmie, broni jego 
jonów żelaza, przeciwdziała najbardziej agresywnym 
rodnikom tlenowym i wodorotlenowym i ogranicza 
florę patogenną w układzie pokarmowym.

Lizozym to podstawowy czynnik wrodzonej odpor-
ności wszystkich żywych organizmów. Jedną z jego 
najważniejszych funkcji jest silne działanie bakterio-
statyczne, a szczególnie wysoką aktywność bakte-
riobójczą lizozym nabywa w skojarzeniu z laktoferyną. 

Colostrum jest pierwszym pokarmem matki dla 
dziecka. W jego skład wchodzi ponad 250 natural-
nych substancji, opisanych jak dotąd jako korzystne 
dla organizmu. Jest to najwartościowszy z pokarmów, 
a suplementacja nim to powrót do źródeł życia.
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Suplement diety SlimCol to kompozycja ekstraktów 
roślinnych, dobranych tak, by wspomagać organizm 
podczas procesu odchudzania. 

Kapsaicyna
Winogrona
Karczoch
Imbir
Cykoria podróżnik
Gurmar
Ostryż

SKŁADNIKI:

• wspomaga utratę wagi (karczoch, cykoria 
podróżnik)

• stymuluje proces utleniania węglowodanów 
(kapsaicyna)

• pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała 
(winogrona)

• pomaga zmniejszyć apetyt na słodycze (gurmar)
• pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu 

cukru we krwi (imbir, cykoria podróżnik)

Gurmar Kapsaicyna Kurkuma
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16 SKŁADNIKÓW 
AKTYWNYCH
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Xshot zawiera kombinację witamin, minerałów oraz 
ekstraktów roślinnych dobranych tak, aby zmniejszały 
uczucie zmęczenia, znużenia oraz wspierały prawidło-
wy metabolizm energetyczny (witamina B12). Kompozy-
cję tworzy aż 16 składników wspomagających naturalne 
mechanizmy wytwarzania energii. Aby poczuć moc, 
wreszcie możesz zrezygnować z popularnych napojów 
energetycznych, które znacznie podnoszą poziom glu-
kozy we krwi. Następnie, osiągając szczytowe wartości, 
poziom glukozy szybko spada, powodując dalszy głę-
boki defi cyt energii. 

Energia z natury! 

Liście damiana Imbir Guarana

Żeń-szeń Morwa Czarna Werbena14
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• dla każdego, kto potrzebuje porcji energii 
• dla osób prowadzących aktywny tryb życia, 

uprawiających sporty oraz kontrolujących wagę 
• dla osób regularnie trenujących na siłowni – jako 

alternatywa dla syntetycznych shotów z glukozą
• dla osób spędzających długie godziny za kierownicą
• dla pracujących lub uczących się wiele godzin - 

zapewnia energię i koncentrację 

...zmniejszenie uczucia zmęczenia i senności 
guarana, kofeina, magnez, cynk

...sprawność umysłu – pobudza
żeń-szeń, witaminy B, magnez, kofeina, guarana, damiana

...energię i witalność
imbir, żeń-szeń, kofeina, guarana, werbena

...kontrolę masy ciała – odchudzanie
żeń-szeń. imbir, kofeina, guarana, damiana, werbena

...prawidłowy poziom glukozy
morwa czarna, imbir, żeń-szeń, damiana, magnez, kofeina

Na co wpływa
Xshot?

Dla kogo?
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Proszek z ryb 
o wysokiej zawartości 
wapnia i fosforu 
Witamina D 
Witamina K 

SKŁADNIKI:

ColamiD to naturalny kompleks aminokwasowo-mineralno-witaminowy. Dostarcza 
ustrojowi wysoce biodostępnych minerałów, makro i mikroelementów, w tym wapnia 
i fosforu, niezbędnych do zachowania zdrowych kości. Bazą jest sproszkowany kompleks 
rybny o pełnym profi lu aminokwasowym, pozyskiwany z dziko żyjących ryb dorszowa-
tych, zamieszkujących wody Oceanu Atlantyckiego, wolny od GMO o najwyższej czysto-
ści mikrobiologicznej. Aminokwasy te są podstawowymi częściami składowymi białek. 
Wchodzą w skład wszystkich tkanek organizmu człowieka oraz aktywnych biologicznie 
związków jak enzymy czy hormony. W Colamidzie znajdziesz również witaminę D, która 

wpływa m.in. na pracę układu kostnego, mięśniowego, 
odpornościowego i nerwowego oraz witaminę K, któ-
ra przyczynia się do skutecznego wchłaniania wapnia 
i prawidłowego krzepnięcia krwi.

Kiedy wzrasta 
zapotrzebowanie na 

aminokwasy?
W skutek przebytych chorób, długotrwałego 
stresu, w okresie gwałtownego wzrostu 
młodego organizmu, w stanach przeciążenia 
i kontuzjach (trening, aktywna turystyka, ciężka 
praca).
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Magnez
jest aktywatorem ponad 300 enzymów 
uczestniczących m.in. w metabolizmie 
węglowodanów i tłuszczów.

Magnesium Complex jest kompozycją trzech form magnezu - mleczanu magnezu, cytry-
nianu magnezu i diglicynianu magnezu, wzbogaconą witaminą B6, która ułatwia wchła-
nianie i transport tego pierwiastka do komórek organizmu, a także utrzymywanie jego 
wewnątrzkomórkowego zapasu.
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Cytrynian magnezu
Glicynian magnezu 
(Chelat)
Mleczan magnezu
Witamina B6

SKŁADNIKI:

Magnez pomaga w:
• prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
• utrzymaniu zdrowych kości i zębów
• utrzymaniu równowagi elektrolitowej
• prawidłowej syntezie białka
• utrzymaniu prawidłowych funkcji 

psychologicznych
• utrzymaniu prawidłowego metabolizmu 

energetycznego
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Kolagen rybi 
Witamina C z dzikiej 
róży 
Kwas alfaliponowy 
Witamina A 
Witamina E 
Cynk
Selen 
Witaminy z grupy B 
Ekstrakt z pokrzywy 
Ekstrakt z pomidora 
Antocyjany z borówki

SKŁADNIKI:

12

budowa kolagenu ustrojowego, 
funkcjonowanie układów organizmu, 

ochrona przed starzeniem
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• odbudowuje kolagen ustrojowy (60 mg 
kolagenu z ryb na 1 kapsułkę)

• pobudza syntezę komórek
• zawiera naturalne fl awonoidy 

i antyoksydanty
• przyczynia się do spowolnienia procesów 

starzenia organizmu
• wspiera dobrą kondycję i sprawność 

organizmu
• zmniejsza stany zapalne 
• widocznie poprawia stan skóry, włosów 

i paznokci

collup
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Tak
• jeśli chcesz spowolnić procesy starzenia 

organizmu 
• jeśli chcesz dbać o skórę, włosy  

i paznokcie
• jeśli chcesz wyglądać młodo i czuć się świetnie

Czy Collup jest dla 
mnie?

Głównym składnikiem Collup jest liofilizowany kolagen rybi 
zawierający peptydy sygnałowe - cząsteczki informujące 
komórki o potrzebie wytwarzania większej ilości kolagenu. 
Zawiera również witaminę C i pozwalający wielokrotnie ją 
odtwarzać kwas alfaliponowy, krzem oraz witaminy A i E. 
Znajdziesz tu flawonoidy: likopen, antocyjany, oligomeryczne 
procyjanidyny (OPC) oraz flawonoidy z dzikiej róży (towarzy-
szące witaminie C).

Cynk i selen umożliwiają działanie systemów antyoksyda-
cyjnych w komórkach. Razem z flawonoidami zmniejszają 
stany zapalne i pozwalają komórkom pracować w lepszych 
warunkach. Dzięki wyregulowaniu mitochondriów zapewniają 
więcej energii przy mniejszej ilości wolnych rodników. 

Ekstrakt z pokrzywy wzmacnia włosy i paznokcie. Likopen 
działa antyoksydacyjnie, poprawia stan cebulek włosowych, 
zwiększając produkcję keratyny, która jest budulcem włosów.

Collup zawiera również witaminy z grupy B niezbędne dla 
rozwoju cebulek i wzrostu włosa, poprawiające metabolizm 
całego organizmu i funkcjonowanie układu nerwowego. 
Wszystkie składniki działają synergicznie w realizacji głów-
nych ról Collup – poprawie wytwarzania kolagenu, zmniejsza-
niu stanów zapalnych i walce z wolnymi rodnikami.
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SOD
Kwasy tłuszczowe 
z rodziny omega-3
Kwas 
dokozaheksaenowy
Kwas 
eikozapentaenowy

Omega Complex zawiera wysokogatunkowy koncentrat olejowy z ryb zimnowodnych, 
obfi ty w kwasy tłuszczowe omega-3 oraz olej z alg morskich, który będąc substancją ro-
ślinną, zawiera kwasy omega właściwe w naturze olejom rybim, w tym DHA (kwas dokoza-
heksaenowy). IIdealny stosunek NNKT omega 3-6-9 uzyskaliśmy, dodając do suplementu 
inne oleje roślinne, w tym wynaleziony w Polsce olej lniany o najwyższej na świecie tre-
miczno-czasowej trwałości kwasów omega. Otrzymujesz zestaw naturalnych nienasyco-
nych kwasów tłuszczowych o doskonałej biodostępności i jakości. Omega Complex to 
rewolucyjna, nowatorska formuła, w której dla ochrony substancji aktywnych – NNKT – po 
raz pierwszy w suplemencie diety użyto dysmutazy ponadtlenkowej (SOD).

to enzym obecny w każdej komórce naszego 
ciała, o silnym działaniu antyoksydacyjnym, 
zwłaszcza na tkanki skóry. Utrzymuje ją długo 
w młodym stanie. Likwiduje 99,9% zagrażają-
cych nam wolnych rodników, reaktywnych form 
tlenu odpowiedzialnych za uszkadzanie tkanek, 
przyspieszanie procesu starzenia i patologiczną 
modyfi kację DNA.
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www.colwayinternational.com

Link partnerski:


