# 1 – Krótki wstęp.
Dziękuję Ci za pobranie naszego poradnika. Powiem Ci w nim na co zwrócić uwagę przy pielęgnacji
skóry kolagenem COLWAY. Co jest ważne, czego nie robić na początku. Pamiętaj, że w tak krótkim
poradniku nie wyczerpię całego tematu. Chcę zwrócić tylko Twoją uwagę na podstawowe kryteria
wyboru produktów i absolutnie konieczne zasady prawidłowej pielęgnacji kolagenem COLWAY.

W krótkich zdaniach chce Tobie przekazać na co zwrócić uwagę przy decyzji o pielęgnacji polskim
kolagenem Colway. Polski kolagen COLWAY powstał w oparciu o patent polskich naukowców.
Wybitnych biochemików. Wszystkie produkty COLWAY tak powstają, w oparciu o polską naukę
biochemiczną. Dzięki temu masz pewność jakości i skuteczności produktów pielęgnacyjnych. Nie
musisz mieć obaw o uczulenia, podrażnienia skóry. Wszystkie produkowane w polskich laboratoriach.
Na miejscu, u nas w kraju.
Wszystkie produkty COLWAY są w 100% naturalne. Nie zawierają parabenów, SLS-ów, chemii
zapachowej i pielęgnacyjnej. Zawsze bazowym składnikiem produktów COLWAY jest polski kolagen
pozyskiwany z rybich skór. Skuteczny i wyjątkowy dlatego, że jest w stanie zwiększyć produkcję
własnego kolagenu u każdego z nas. Wszystkie produkty COLWAY są zaliczane do kosmetyków klasy
PREMIUM.

# 2 – Dlaczego powstał ten poradnik?

Pielęgnacja skóry wymaga konkretnej wiedzy i dobrych produktów. Polski kolagen COLWAY to
produkty skuteczne. Ich zastosowanie na skórę zwiększają 8 krotnie produkcję kolagenu przez
fibroblasty (komórki produkcyjne naszego kolagenu). Polski kolagen – a raczej jego elementy rozpadu
- pokonują warstwy naskórka.
Polski kolagen jest skuteczny na wszystkie problemy skóry, doceniany już na całym świecie.
Doskonały do skóry kobiet i mężczyzn, ale także dla naszych najmłodszych Użytkowników. Produkty
nie uczulają i nie podrażniają skóry, są bezpieczne i skuteczne.

Czytasz nasz poradnik więc chcesz dowiedzieć się więcej. Zainteresował Cię temat pielęgnacji skóry
kolagenem. Może przeczytałaś o doskonałych rezultatach w pielęgnacji w Internecie, może
usłyszałaś od Przyjaciółki. Teraz tylko potrzebujesz jeszcze wiedzy teoretycznej o działaniu kolagenu,
która jest niezwykle ważna. I taką podstawową wiedzę otrzymasz w naszym poradniku.

Musisz wiedzieć jakich produktów użyć na swoje problemy skóry. Nie ma produktu „ na wszystko”.
Każdy radzi sobie z określonymi problemami skóry. Dlatego napisaliśmy ten poradnik, byś nie
popełniła błędów na samym początku. W tym poradniku krótko chcemy Ci powiedzieć jak stosować
polski kolagen COLWAY, czego unikać, jak „ wyciągnąć” maksymalne korzyści z pielęgnacji skóry
kolagenem. Nie chcemy byś traciła niepotrzebnie pieniądze.

# 3 – Jakie problemy skóry rozwiążesz?
Teraz powiem Ci jakie problemy rozwiążesz za pomocą polskiego kolagenu. Każdy z produktów
odpowiada za pielęgnację konkretnych miejsc z problemami. Na początku dowiedz się jakie
problemy pielęgnacji skóry rozwiążesz.

Kolagen Naturalny Colway pomoże Ci na:
• na zmarszczki, trądzik, suchą skórę,
• worki i zmarszczki pod oczami,
• rozstępy, cellulit, blizny,
• włosy, skóra, paznokcie,
• bóle stawów, kolan, biodra,
• popękane naczynka,
• skórę atopową, alergiczną i trudną.

PORADA 1. Kupuj odpowiedni kolagen

Pamiętaj, że Kolagen Naturalny występuje w 3 rodzajach pigmentacji. Każdy jest stworzony do
pielęgnacji określonej części ciała. Kupuj tylko taki kolagen, który jest odpowiedni do Twojej
pielęgnacji i Twoich problemów.

Kolagen Naturalny Platinum - służy do pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu. Możesz go stosować na
zmarszczki, pielęgnację skóry atopowej, alergicznej, z trądzikiem, z trądzikiem różowatym. Usuwa
popękane naczynka, pajączki. Poprawia kilkukrotnie nawilżenie skóry. Wygładza zmarszczki szyi i
dekoltu. Stosuj wyłącznie na twarz, szyję i dekolt. Jeżeli położysz grubszą warstwę na skórę pod
oczami pozbędziesz się (lub znacznie zmniejszysz) worki pod oczami i kurze łapki wokół oczu.
Stosujemy do skóry normalnej, „bez kłopotów”. Jeżeli masz skórę bez większych problemów ten
kolagen jest dla Ciebie.
Co osiągniesz? Wygładzisz skórę. Twoja skóra będzie gęsta, zredukujesz większość zmarszczek.
Wzrośnie nawilżenie skóry. Wyrówna się koloryt skóry. Nowe zmarszczki nie pojawią się bardzo
długo.
Jak aplikować kolagen Platinum, jakich kremów używać, na co zwrócić uwagę po nałożeniu kolagenu
Platinum – dowiesz się TUTAJ >>>

2. Kolagen Natywny Gold – zawiera cząsteczki nanozłota i nanosrebra. Jeżeli masz skórę „po
przejściach”, zniszczoną słońcem, zabiegami kosmetycznymi to Gold jest dla Ciebie. Nano srebro
działa antybakteryjnie na skórę. Nano cząsteczki złota są doskonałym „transporterem” w głąb skóry.
To dzięki temu każda trudna skóra w krótkim czasie jest nie do poznania. Zawiera kolagen, retinol,
laktoferynę. Jeżeli masz trudną i zniszczoną skórę masz dedykowany kolagen Gold.

3. Kolagen Naturalny Silver - służy do pielęgnacji całego ciała. Usuwa świeże rany skóry tzw.
rozstępy. Jest doskonały na oparzenia, blizny pooperacyjne. Zmiękcza brzegi blizny, skleja rozerwane
włókna kolagenu. Zagęszcza skórę. Pamiętaj! Kolagen Silver ma postać żelu, nie pełni więc roli
nawilżania pielęgnowanej skóry. Kolagen Silver ma za zadanie naprawę porozrywanych włókien
kolagenu i elastyny, a nie nawilżenia skóry.
Do nawilżenia musisz użyć dobrych kremów nawilżających. Idealna do nawilżania skóry po aplikacji
kolagenu SILVER jest też oliwka dla Dzieci lub olej kokosowy. Ma delikatne składniki i jest

przystosowany do delikatnej pielęgnacji. Takie nawilżenie jest niezbędne przy pielęgnacji rozstępów,
blizn oparzeniowych, pooperacyjnych po użyciu kolagenu SILVER.

Co uzyskasz? Delikatne i głębokie nawilżenie. Usuwa cellulit, blizny, blizny poporodowe,
pooperacyjne. Jest bardzo skuteczny przy alergiach skóry ciała, doskonale usuwa skaleczenia, rany,
egzemy skóry. Idealny po oparzeniach. Słonecznych i nie tylko. Jeżeli zdarzy Ci się przesadzić z
opalaniem to kolagen Silver pomoże Ci natychmiast. Stosuj go też po wszelkiego rodzaju
ukąszeniach komarów, owadów, moskitów. Stosuj do pielęgnacji całego ciała.

3. Kolagen Naturalny Graphite - służy do pielęgnacji włosów, dłoni, stóp i paznokci. Kupuj go i stosuj
jeżeli masz kłopoty z tą pielęgnacją. Doskonale sprawdza się przy wypadaniu włosów garściami,
przywraca dawny blask włosom, bo uzupełnia i regeneruje kolagen we włosach, który jest
podstawowym składnikiem włosa. Doskonałe wyniki osiąga przy popękanych i rozdwajających się
paznokciach, popękanych piętach i spierzchniętej skórze dłoni.

Wniosek 1. Ustal jaki problem z Twoją skórę chcesz wyeliminować. Jak już to ustalisz kupuj
odpowiedni kolagen. Nigdy nie stosuj kolagenu zamiennie np. Platinum na włosy, Graphite na twarz.

Porada 2. Czy będziesz używała kolagenu konsekwentnie przez 4 miesiące?
Pamiętaj, że cudów nie ma. Jeśli chcesz osiągnąć trwałe rezultaty np. pozbyć się zmarszczek MUSISZ
używać kolagen Naturalny Platinum co najmniej przez 4 miesiące, codziennie rano i wieczorem
aplikować kolagen na skórę. Dlaczego tyle? Kolagen podlega ciągłej wymianie, jeden „umiera” drugi
się rodzi. W różnych częściach ciała różnie. Wymiana kolagenu w skórze twarzy trwa około 112 dni,
czyli prawie 4 miesiące.
Pierwsze efekty działania kolagenu Colway są już widoczne dużo wcześniej. Czasami po tygodniu,
dwóch, po miesiącu. To zależy od tego w jakim stanie jest Twój kolagen. Natomiast cała kuracja –
pełny cykl to 4 miesiące, wymieniasz cały kolagen, produkcja kolagenu jest zwiększona i uzyskujesz
oczekiwane, trwałe rezultaty.
Po pełnej wymianie kolagenu w skórze – czyli 4 miesiące. Wbrew pozorom utrzymanie rygoru 4
miesięcy pielęgnacji nie jest takie łatwe. W pierwszych dniach pewnie będziesz to robić sumiennie,
ale z biegiem czasu nie będzie Ci się chciało codziennie tego robić, albo zapomnisz itd.
Pamiętaj, szczególnie rano, przed wyjściem z domu, musisz umyć twarz, poczekać aż kolagen się
wchłonie (5-8 minut). Potem jeszcze kremy, makijaż (kobiety).
Zastanów się czy będziesz miał(a) na tyle samozaparcia, przez 4 miesiące!, żeby codziennie dwa razy
aplikować kolagen? Jeżeli nie to nie kupuj go.

Kolagen Ci nie pomoże, jak będzie stał nieużywany, a Ty będziesz wszystkim mówić, że nie działa.
żeby zadziałał musisz go używać codziennie. Jeżeli nie masz takiej determinacji to masz inne
rozwiązanie.
Kolagen w kapsułkach COLVITA: Wystarczy, że połkniesz rano i wieczorem, podczas posiłku (ze
względu na witaminę E) jedną kapsułkę. Kolagen w tabletkach działa od wewnątrz, czyli redukuje
wszystkie problemy ze skórą, włosami, paznokciami od wewnątrz.
Ponadto wzmocni Twoje stawy, biodra i kolana i nie będziesz miał(a) tego nieprzyjemnego
codziennego bólu stawów i kości. Kolagen w kapsułkach to rozwiązanie droższe, ale jest mniej
wymagające od Użytkownika i działa bardzo szeroko, na wszystkie problemy ze skórą, włosami,
zwyrodnieniami stawów, bólami i strzykaniem kolan.
Twój organizm staje się biologicznie młodszy z dnia na dzień. Ze wszystkimi tego dobrodziejstwami.

Wniosek 2. Nie kupuj kolagenu jeżeli nie będziesz go używać, albo kup droższe tabletki i łykaj je dwa
razy dziennie. To wystarczy.

Porada 3. Używaj kolagenu zgodnie z instrukcją obsługi.

Pamiętaj, że kolagen musisz używać w odpowiedni sposób. Na zawsze umytą i mokrą twarz. Po
wchłonięciu kolagenu musisz użyć ODPOWIEDNICH kremów. Przed zakupem kolagenu sprawdź jakie
masz kremy na dzień i na noc?
Jak nakładać kolagen? Jeżeli zawierają retinol, kwasy owocowe, witaminę C lub cynk, będziesz
musiał(a) czekać 30 minut po aplikacji kolagenu. Inaczej kolagen nie zadziała. Pomyśl więc przed
zakupem. Jeżeli masz ulubione kremy, które zawierają:



retinol, kwasy owocowe,
witaminę C lub cynk,

to będziesz musiała czekać - 30 minut (szczególnie rano to duży kłopot) żeby nałożyć krem.
Chyba, ze kupisz krem bez tych składników to możesz nakładać od razu. O co w tym chodzi? Otóż te
wymienione składniki" ścinają" kolagen i jak nałożysz ten krem wcześniej, to kolagen NIE ZADZIAŁA.
Zostanie „ścięty” i nie wchłonie się w skórę. Możesz tez uzyć kremów COLWAY, które możesz
nakładać zaraz po aplikacji kolagenu. Kremy COLWAY SA tak zestawione, że wspomagają pielęgnację,
też zawierają kolagen, zwiększają siłę pielęgnacji. Można je nakładać od razu.

Zobacz KREMY Z KOLAGENEM >>>>

Dobrym rozwiązaniem jest znów kolagen w kapsułkach COLVITA. jest to rozwiązanie droższe, ale
mniej kłopotliwe i działa szerzej. 2 kapsułki – jedna rano - druga wieczorem.

Wniosek 3. Kolagen zadziała, jak będziesz stosować go zgodnie z instrukcją obsługi. Pomyśl o tym
przed zakupem.

Porada 4. Przy kolagenie zawsze musisz zażywać witaminę C.

Witamina C jest niezbędna w syntezie kolagenu. Tak jest i koniec. Co to znaczy dla Ciebie?
Witaminy C nie jesteśmy w stanie przyswoić w odpowiedniej ilości z pokarmu. Z różnych względów.

 Człowiek nie produkuje swojej witaminy C.
 Po prostu nie jesteś w stanie zjeść np. 5 kg pomarańczy dziennie.
 Dlatego MUSISZ codziennie dostarczać swojemu organizmowi witaminę C.

To dla Ciebie dodatkowe koszty. Nie możesz łykać witaminy C syntetycznej, wyprodukowanej przez
koncern farmaceutyczny chemicznie. Musi to być witamina C pochodzenia roślinnego, musisz liczyć
na wydatek około 25 zł/ miesiąc. Przed zakupem kolagenu pomyśl o tym. Witamina C jest niezbędna
przy prawidłowej pielęgnacji skóry.

Wniosek 4. Pamiętaj, że zanim kupisz kolagen zastanów sie ile tak naprawdę będzie Cię kosztował
miesięcznie. Witamina C musi być, uczestniczy w procesie kolagenozy, czyli powstawaniu nowych
włókien kolagenowych. Bez witaminy C kuracja kolagenowa jest niepełna.

Porada 5. Kupuj odpowiednią pojemność kolagenu

Kolagen jest pakowany w opakowania 50 ml, 100 ml, 200 ml. Im większe opakowanie, tym kolagen
jest coraz tańszy. Nawet 3 krotnie!

Wniosek 5. Przed zakupem zastanów sie na ile chcesz stosować kuracje kolagenową?

 Jeżeli już znasz działanie kolagenu, to na pewno lepiej jest kupić większe opakowanie bo
zapłacisz dużo mniej w przeliczeniu na miesiąc kuracji.
 Jeżeli dopiero zaczynasz to pewnie kupisz najmniejsze opakowanie, ale pamiętaj, że
zapłacisz najwięcej za miesiąc kuracji.

To już koniec naszego Poradnika. Oczywiście zawarliśmy w nim tylko podstawowe zasady pielęgnacji
polskim kolagenem COLWAY. Nie mogliśmy pisać o wszystkim, bo powstała by z tego książka.
Informacje z tego Poradnika są jednak dla Ciebie absolutnie wystarczające, by dobrze zacząć
pielęgnować swoją skórę polskim kolagenem. Mam nadzieję, że przyczyni się on do podjęcia przez
Ciebie świadomej decyzji co do zakupu kolagenu.

Z pozdrowieniami,
Michał Potkański – Manager COLWAY
Porady / zamówienia - tel. 517 470 853

 Pełną ofertę produktów COLWAY znajdziesz w sklepie online COLWAY – kolagen66400.pl

 Prowadzimy blog o polskim kolagenie COLWAY. Znajdziesz tam więcej informacji o
sposobach pielęgnacji skóry, suplementacji, diecie i dbania o siebie – adres:
kolagendlakobiet.pl

