COLWAYOWE
Każdy z nas potrzebuje chwili tylko dla siebie…

DOMOWE RYTUAŁY PIELĘGNACYJNE COLWAY
Definiujemy nową kategorię pielęgnacji skóry, włosów i paznokci

MARKA COLWAY
zaprasza do ucieczki od pośpiechu i stresu, w podróż
do krainy luksusu, w której Rytuały Pielęgnacyjne COLWAY
zapewnią Ci nie tylko dobry, zdrowy i młody wygląd, ale
także relaks, odprężenie i dobre samopoczucie.
Każdy z rytuałów, przygotowanych specjalnie z myślą
o przeprowadzeniu w domowym zaciszu, jest w pełni
bezpieczny, prosty do zastosowania i dający efekty
porównywalne z profesjonalnymi zabiegami wykonywanymi
przez specjalistów w gabinetach kosmetycznych.

Marka COLWAY to 15 lat doświadczeń, to specjaliści
z wieloletnią praktyką, a także wiedza i zaangażowanie
współpracujących z nami autorytetów naukowych
i wybitnych ekspertów. To wszystko, jak również
rekomendacje znanych osób, certyfikowane badania, otrzymane
nagrody, a przede wszystkim pozytywne opinie i sugestie
tysięcy naszych zadowolonych klientów - daje gwarancję
jakości i skuteczności działania naszych produktów
oraz pewność uzyskania oczekiwanych
efektów ich stosowania.

DOMOWE RYTUAŁY PIELĘGNACYJNE
COLWAY
skomponowane specjalnie dla Ciebie
W celu dobrania odpowiedniej kuracji zapraszamy do kontaktu
z naszymi doradcami, którzy podczas bezpłatnej konsultacji zbadają
Państwa potrzeby, ocenią stan skóry i zaproponują indywidualny
program zabiegów, zgodny z Państwa oczekiwaniami.

POKAZOWA LEKCJA NA KANALE
YOUTUBE
Na oficjalnym kanale firmy COLWAY znajdziesz filmy
instruktażowe, gdzie w przystępny sposób pokazujemy jak
w warunkach domowych prawidłowo przeprowadzić wybrany
przez Ciebie Rytuał COLWAYOWEGO SPA. Kosmetolog COLWAY,
„krok po kroku”, omawia poszczególne etapy każdego Rytuału.
Dodatkowo podpowiada jak w domowym zaciszu samodzielnie
wykonać aplikację produktów, aby w pełni wykorzystać
ich właściwości pielęgnacyjne.
Dzięki takiemu poradnikowi nie tylko prawidłowo wykonasz
wybrany przez siebie Rytuał, ale przede wszystkim osiągniesz
wspaniałe efekty.
Skorzystaj już dziś z indywidualnej lekcji przygotowanej przez
Markę COLWAY, abyś sama/sam mogła /mógł zadbać
o siebie i podkreślić swoje niepowtarzalne
i naturalne piękno.
Na portalu YouTube wpisz „Colwayowe SPA” i wybierz rytuał
zaproponowany przez naszego doradcę.

www.colway.pl

OFERTA RYTUAŁÓW PIELĘGNACYJNYCH

TWARZ, SZYJA, DEKOLT:
•

Złoty rytuał Atelo - COLWAY

•

Kolagenowy rytuał odmładzający

•

Rytuał nawilżający

•

Rytuał dla cer problematycznych

•

Rytuał odmładzający okolice oczu

CIAŁO:
•

Kolagenowy rytuał przeciwstarzeniowo – nawilżający

•

Rytuał antycelulitowo – wyszczuplający

DŁONIE I STOPY:
•

Rytuał piękne dłonie

•

Rytuał piękne stopy

WŁOSY:
•

Rytuał odnawiający włosy

•

Rytuał przeciw wypadaniu włosów

www.colway.pl

twarz, szyja, dekolt

ZŁOTY RYTUAŁ ATELO -COLWAY

WSKAZANIA:

EFEKTY:

•

cera z widocznymi oznakami starzenia

•

ujędrnienie

•

cera z pierwszymi oznakami starzenia

•

nawilżenie

•

fotostarzenie

•

przywrócenie komfortu

•

odwodnienie i suchość skóry

•

wygładzenie

•

zmiany pigmentacyjne

•

zniwelowanie zmarszczek

•

poszerzone naczynia krwionośne

•

redukcja stanów zapalnych

•

szarość i nierównomierny koloryt skóry

•

zmniejszenie przebarwień

•

obniżona odporność skóry

•

ochrona przed czynnikami zewnętrznymi

•

zmniejszenie widoczności porów skóry

•

redukcja wydzielania sebum

PRODUKTY:
•
•
•
•
•

Atelopłyn do Demakijażu
Atelowoda Komórkowa
Atelokolagen
Atelokrem MC2
Atelomaska na Noc

www.colway.pl

twarz, szyja, dekolt

RYTUAŁ KROK PO KROKU:
PIELĘGNACJA DZIENNA
1. Oczyść skórę Atelopł ynem do Demakijażu naniesionym na wacik kosmetyczny. Powtarzaj
czynność do momentu czystego wacika. Następnie 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. Na wilgotną skórę nanieś jedną wyciśniętą „pompkę” Atelokolagenu, wmasowując go w skórę
do całkowitego wchłonięcia, nie omijając okolic oczu.
4. Następnie nałóż Atelokrem MC2, rozprowadzając go dokładnie po całej powierzchni twarzy.

PIELĘGNACJA NOCNA
1. Oczyść i nawilż skórę zgodnie z punktami 1 i 2 z powyższej instrukcji, a następnie zastosuj
Atelokolagen – zgodnie z ww. punktem 3.
2. Na tak przygotowaną skórę nanieś Atelomaskę na Noc (2 pompki) i wmasuj ją dokładnie w skórę.

PORADY
W przypadku skóry z widocznymi oznakami starzenia:
•

Dwa razy w tygodniu zastosuj Atelomaskę przed snem w większej ilości
(8 pompek). Rozprowadź ją, poczekaj aż się wchłonie, a pozostałości wmasuj
w skórę. Nie zmywaj produktu!!!

W przypadku skóry z pierwszymi oznakami starzenia, wystarczy:
•

Aplikować Atelokolagen raz w ciągu doby - na noc

•

Raz w tygodniu zastosować większą ilość Atelomaski

Czas trwania rytuału: 8-12 minut
Częstotliwość: 1-2 razy dziennie
Wydajność produktów: 80 zastosowań
Koszt 1 rytuału: 10,67 zł
Koszt produktów: 854 zł (wartość w cenach
katalogowych) w bonusie: elegancka
kosmetyczka
Marka COLWAY życzy niezapomnianych doznań w Waszym domowym spa i zadowolenia
z korzystania z naszych produktów podczas wykonywania rytuałów pielęgnacyjnych!

www.colway.pl

twarz, szyja, dekolt

KOLAGENOWY RYTUAŁ ODMŁADZAJĄCY

WSKAZANIA:

EFEKTY:

•

rozluźnienie skóry

•

zagęszczenie skóry

•

zmarszczki mimiczne

•

regeneracja

•

suchość i szorstkość cery

•

ujędrnienie

•

cera pozbawiona blasku

•

wyciszenie i złagodzenie podrażnień

•

fotostarzenie

•

wzmocnienie naczyń krwionośnych

•

poszerzone naczynia krwionośne

•

ujednolicenie kolorytu

•

rumień

•

wygładzenie zmarszczek

•

zmiany pigmentacyjne

•

ochrona przed czynnikami zewnętrznymi

•

zmniejszenie widoczności porów skóry

PRODUKTY:
•

Kolagenowy Żel do Mycia

•

Atelowoda Komórkowa

•

Atelokolagen

•

Krem Blue Diamond

www.colway.pl

twarz, szyja, dekolt

RYTUAŁ KROK PO KROKU:
1. Umyj skórę Kolagenowym Żelem do Mycia, następnie spłucz ją dokładnie wodą i osusz
ręcznikiem.
2. Zwilż skórę obficie Atelowodą Komórkową uważając, aby preparat nie dostał się do oczu
(nie osuszaj skóry!).
3. Wyciśnij dwie „pompki” Atelokolagenu, a następnie wmasuj go w wilgotną skórę do całkowitego
wchłonięcia, nie omijając okolic oczu.
4. Nanieś na skórę Krem Blue Diamond, dokładnie go rozprowadzając.

Czas trwania rytuału: 8 minut
Częstotliwość: 2 razy dziennie
Wydajność produktów: 60 zastosowań
Koszt 1 rytuału: 13,63 zł
Koszt produktów: 818 zł (wartość w cenach
katalogowych)
Marka COLWAY życzy niezapomnianych doznań w Waszym domowym spa i zadowolenia
z korzystania z naszych produktów podczas wykonywania rytuałów pielęgnacyjnych!

www.colway.pl

twarz, szyja, dekolt

RYTUAŁ NAWILŻAJĄCY

WSKAZANIA:

EFEKTY:

•

suchość i ściąganie skóry

•

nawilżenie

•

drobne linie i zmarszczki

•

wyrównanie kolorytu

•

drobne zmiany barwnikowe

•

spłycenie drobnych zmarszczek

•

ochrona przed stresem oksydacyjnym

•

wygładzenie

•

zmiękczenie skóry

•

wzmocnienie naczyń krwionośnych

•

ochrona przed czynnikami zewnętrznymi

PRODUKTY:
•

Kolagenowy Żel do Mycia

•

Atelowoda Komórkowa

•

Atelokolagen

•

Atelokrem MC2

www.colway.pl

twarz, szyja, dekolt

RYTUAŁ KROK PO KROKU:
1. Umyj skórę Kolagenowym Żelem do Mycia, następnie dokładnie spłucz twarz wodą i
osusz ją ręcznikiem.
2. Zwilż skórę Atelowodą Komórkową uważając, aby preparat nie dostał się do oczu
(nie osuszaj skóry!).
3. Wyciśnij jedną „pompkę” Atelokolagenu i wmasuj go w wilgotną skórę do całkowitego
wchłonięcia, nie omijając okolic oczu.
4. Nanieś na skórę Atelokrem MC2, dokładnie go rozprowadzając.

Czas trwania rytuału: 8 minut
Częstotliwość: 2 razy dziennie
Wydajność produktów: 80 zastosowań
Koszt 1 rytuału: 9,60 zł
Koszt produktów: 768 zł (wartość w cenach
katalogowych)
Marka COLWAY życzy niezapomnianych doznań w Waszym domowym spa i zadowolenia
z korzystania z naszych produktów podczas wykonywania rytuałów pielęgnacyjnych!

www.colway.pl

twarz, szyja, dekold

RYTUAŁ DLA CER PROBLEMATYCZNYCH

WSKAZANIA:

EFEKTY:

•

trądzik młodzieńczy i wiekowy

•

wyrównanie kolorytu

•

cera z widocznymi oznakami starzenia

•

rozjaśnienie przebarwień

•

cera z pierwszymi oznakami starzenia

•

redukcja stanów zapalnych

•

zmiany potrądzikowe

•

uregulowanie wydzielania sebum

•

fotostarzenie

•

wygładzenie

•

odwodnienie i suchość skóry

•

zniwelowanie zmarszczek

•

zmiany pigmentacyjne

•

ochrona przed czynnikami zewnętrznymi

•

poszerzone naczynia krwionośne

•

szarość i nierównomierny koloryt skóry

•

obniżona odporność skóry

PRODUKTY:
•

Kolagenowy Żel do Mycia

•

Atelopłyn do Demakijażu

•

Atelowoda Komórkowa

•

Kolagen Naturalny Platinum 50 ml

•

Atelokrem MC2

•

Atelomaska na NoC

www.colway.pl

twarz, szyja, dekolt

RYTUAŁ KROK PO KROKU:
PIELĘGNACJA DZIENNA
1. Umyj skórę Kolagenowym Żelem do Mycia, następnie dokładnie spłucz twarz wodą i osusz ją
ręcznikiem.
2. Następnie ztonizuj skórę Atelopł ynem do Demakijażu naniesionym na wacik kosmetyczny.
3. Rozpyl na skórze Atelowodę Komórkową uważając, aby preparat nie dostał się do oczu
(nie osuszaj skóry).
4. Wyciśnij „pompkę” Kolagenu Naturalnego Platinum i wmasuj go w skórę do całkowitego
wchłonięcia, nie omijając okolic oczu.
5. Nałóż Atelokr em MC2, rozprowadzając go dokładnie po całej powierzchni twarzy.

PIELĘGNACJA NOCNA
1. Oczyść i nawilż skórę zgodnie z punktami 1, 2 i 3 z powyższej instrukcji, a następnie zastosuj
Kolagen Naturalny Platinum – zgodnie z ww. Punktem 4.
2. Na tak przygotowaną skórę nanieś Atelomaskę na Noc (2 pompki) i wmasuj w skórę.

PORADA
Dwa razy w tygodniu zastosuj Atelomaskę przed snem w większej ilości (8 pompek) rozprowadź
ją po skórze, poczekaj aż się wchłonie, a pozostałości wmasuj w skórę. Nie zmywaj produktu!!!

Czas trwania rytuału: 8-12 minut
Częstotliwość: 2 razy dziennie
Wydajność produktów: 60 zastosowań
Koszt 1 rytuału: 16,70 zł
Koszt produktów: 1002 zł (wartość w cenach
katalogowych)
Marka COLWAY życzy niezapomnianych doznań w Waszym domowym spa i zadowolenia
z korzystania z naszych produktów podczas wykonywania rytuałów pielęgnacyjnych!

www.colway.pl

twarz, szyja, dekolt

RYTUAŁ ODMŁADZAJĄCY OKOLICE OCZU

WSKAZANIA:

EFEKTY:

•

zasinienia w okolicach oczu

•

rozjaśnienie cieni

•

drobne linie i zmarszczki

•

wygładzenie zmarszczek

•

zmarszczki mimiczne

•

rozświetlenie

•

suchość i odwodnienie skóry

•

zniwelowanie worków pod oczami

•

regeneracja skóry

•

poprawa nawilżenia

PRODUKTY:
•

Kolagenowy Żel do Mycia

•

Atelokolagen

•

Eliksir pod Oczy

www.colway.pl

twarz, szyja, dekolt

RYTUAŁ KROK PO KROKU:
1. Umyj skórę Kolagenowym Żelem do Mycia, następnie dokładnie spłucz twarz wodą i delikatnie
osusz ją ręcznikiem.
2. Okolice oczu zwilż delikatnie wodą, a następnie nanieś Atelokolagen i wmasuj go do całkowitego
wchłonięcia, rozpoczynając od skóry pod oczami.
3. Nałóż cienką warstwę Eliksiru pod Oczy, dokładnie go rozprowadzając. Pozostałość produktu
rozprowadź równomiernie po górnej powiece.

Czas trwania rytuału: 6 minut
Częstotliwość: 2 razy dziennie
Wydajność produktów: 60 zastosowań
Koszt 1 rytuału: 9,52 zł
Koszt produktów: 571 zł (wartość w cenach
katalogowych)
Marka COLWAY życzy niezapomnianych doznań w Waszym domowym spa i zadowolenia
z korzystania z naszych produktów podczas wykonywania rytuałów pielęgnacyjnych!

www.colway.pl

ciało

KOLAGENOWY RYTUAŁ
PRZECIWSTARZENIOWO – NAWILŻAJĄCY

WSKAZANIA:

EFEKTY:

•

rozluźnienie skóry

•

ujędrnienie

•

suchość i szorstkość skóry

•

wygładzenie

•

poszerzone naczynia krwionośne

•

przywrócenie komfortu

•

egzemy

•

uelastycznienie

•

zrogowacenia

•

ukojenie podrażnień

•

nawilżenie

•

wzmocnienie naczyń krwionośnych

PRODUKTY:
•

Kolagenowy Żel do Mycia

•

Kolagen Naturalny Silver 100 ml

•

Herbaceum Balsam

www.colway.pl

ciało

RYTUAŁ KROK PO KROKU:
1. Umyj ciało Kolagenowym Żelem do Mycia, spłucz dokładnie wodą.
2. Wykonaj peeling przy pomocy pasty przygotowanej z sody oczyszczonej wymieszanej z odrobiną
wody, następnie dokładnie spłucz ciało.
3. Na wilgotną skórę nałóż Kolagen Naturalny Silver, wmasowując lub wklepując go równomiernie.
4. Następnie wmasuj w ciało Balsam Herbaceum.

Czas trwania rytuału: 20 minut
Częstotliwość: 1 raz dziennie / peeling 2 razy
w tygodniu
Wydajność produktów: 50 zastosowań
Koszt 1 rytuału: 9,82 zł
Koszt produktów: 491 zł (wartość w cenach
katalogowych)
Marka COLWAY życzy niezapomnianych doznań w Waszym domowym spa i zadowolenia
z korzystania z naszych produktów podczas wykonywania rytuałów pielęgnacyjnych!

www.colway.pl

ciało

RYTUAŁ ANTYCELLULITOWO
– WYSZCZUPLAJĄCY

WSKAZANIA:

EFEKTY:

•

nierównomiernie rozmieszczona tkanka
tłuszczowa

•

regeneracja

•

ujędrnienie

•

cellulit

•

redukcja cellulitu

•

opuchnięcia i zastoje limfatyczne

•

wysmuklenie sylwetki

•

sucha i spierzchnięta skóra

•

redukcja opuchnięć

•

poszerzone naczynia krwionośne

•

wygładzenie

•

zmarszczki i zwiotczenie skóry

•

uelastycznienie

•

poprawa kolorytu

PRODUKTY:
•

Kolagenowy Żel do Mycia

•

Atelokolagen Perłowy

•

Serum Wyszczuplające

www.colway.pl

ciało

RYTUAŁ KROK PO KROKU:
1. Oczyść skórę ciała Kolagenowym Żelem do Mycia i spłucz wodą
2. Wykonaj peeling na bazie kawy naturalnej przygotowanej według poniższego przepisu:
Do miseczki wsyp około pół szklanki kawy, zalej ją wrzątkiem tuż powyżej poziomu kawy, odczekaj
około 10 minut, a następnie odlej ewentualny nadmiar wody.
Otrzymaną pastą masuj ciało okrężnymi ruchami przez kilka minut, po czym spłucz wszystko pod
prysznicem.
3. W wilgotne ciało wmasuj Atelokolagen Perłowy tak, aby produkt wchłonął się całkowicie w skórę.
4. Nałóż i wmasuj Serum Wyszczuplające

PORADY
Aby zoptymalizować efekty zabiegu i spowodować szybkie oraz skuteczne penetrowanie składników
aktywnych do głębokich partii skóry dodatkowo zalecamy:
•

Po aplikacji Serum Wyszczuplającego owinąć ciało folią stretch'ową, a następnie położyć się
pod ciepłym kocem na 20-30 minut.

•

Przed aplikacją Atelokolagenu Perłowego i Serum Wyszczuplającego skorzystać z sauny.

Czas trwania rytuału: 20-50 minut
Częstotliwość: 1raz dziennie / peeling 2 razy
w tygodniu
Wydajność produktów: 50 zastosowań
Koszt 1 rytuału: 11,42 zł
Koszt produktów: 571 zł (wartość w cenach
katalogowych)
Marka COLWAY życzy niezapomnianych doznań w Waszym domowym spa i zadowolenia
z korzystania z naszych produktów podczas wykonywania rytuałów pielęgnacyjnych!

www.colway.pl

stopy, dłonie

PIĘKNE DŁONIE

WSKAZANIA:

EFEKTY:

•

sucha i spierzchnięta skóra

•

wygładzenie

•

przebarwienia

•

regeneracja

•

pękające skórki

•

nawilżenie

•

rozjaśnienie przebarwień

•

poprawa kolorytu

PRODUKTY:
•

Colaceum

•

Kolagen Naturalny Silver 100 ml

•

Herbaceum Balsam

www.colway.pl

stopy, dłonie

RYTUAŁ KROK PO KROKU:
1. Wykonaj peeling dłoni mieszając Colaceum z brązowym cukrem, następnie masuj
dłonie okrężnymi ruchami, złuszczając zrogowaciały naskórek. Całość spłucz dokładnie
wodą.
2. Na wilgotne dłonie nałóż i wmasuj do całkowitego wchłonięcia Kolagen Naturalny Silver.
3. Następnie wsmaruj w dłonie Balsam Herbaceum

Czas trwania rytuału: 15 minut
Częstotliwość: raz w tygodniu
Wydajność produktów: 100 zastosowań
Koszt 1 rytuału: 4,31 zł
Koszt produktów: 431 zł (wartość w cenach
katalogowych)
Marka COLWAY życzy niezapomnianych doznań w Waszym domowym spa i zadowolenia
z korzystania z naszych produktów podczas wykonywania rytuałów pielęgnacyjnych!

www.colway.pl

stopy, dłonie

PIĘKNE STOPY

WSKAZANIA:

EFEKTY:

•

sucha i spierzchnięta skóra

•

wygładzenie

•

przebarwienia

•

przywrócenie komfortu

•

pękające skórki

•

zmiękczenie

•

pękające pięty

•

odżywienie

•

regeneracja

•

ukojenie podrażnień

PRODUKTY:
•

Colaceum

•

Kolagen Naturalny Silver 100 ml

•

Herbaceum Balsam

www.colway.pl

stopy, dłonie

RYTUAŁ KROK PO KROKU:
1. Wykonaj peeling stóp mieszając Colaceum z solą morską, następnie masuj stopy okrężnymi
ruchami, aby złuszczyć zrogowaciały naskórek. Całość spłucz dokładnie wodą.
2. Na wilgotne stopy nałóż i wmasuj do całkowitego wchłonięcia Kolagen Naturalny Silver
3. Następnie wsmaruj w stopy Balsam Herbaceum.

Czas trwania rytuału: 15 minut
Częstotliwość: raz w tygodniu
Wydajność produktów: 100 zastosowań
Koszt 1 rytuału: 4,31 zł
Koszt produktów: 431 zł (wartość w
cenach katalogowych)
Marka COLWAY życzy niezapomnianych doznań w Waszym domowym spa i zadowolenia
z korzystania z naszych produktów podczas wykonywania rytuałów pielęgnacyjnych!
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włosy

RYTUAŁ ODNAWIAJĄCY WŁOSY

WSKAZANIA:

EFEKTY:

•

włosy farbowane i rozjaśniane

•

wygładzenie struktury włosa

•

włosy kręcone i suche

•

odżywienie

•

włosy zniszczone zabiegami chemicznymi

•

nawilżenie

•

włosy puszące się i trudne do ułożenia

•

przywrócenie blasku

•

łuszczyca lub inne dolegliwości skóry głowy

•

poprawa rozczesywania

•

ukojenie podrażnień skóry głowy

PRODUKTY:
•

Szampon Zagęszczający Włosy

•

Colaceum

•

Odżywka Zagęszczająca Włosy
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włosy

RYTUAŁ KROK PO KROKU:
1. Umyj włosy dwukrotnie Szamponem Zagęszczającym Włosy i odciśnij je ręcznikiem.
2. Colaceum włóż do ciepłej wody, aby przybrało płynną postać (temp. wody około 50°). Nakładaj
Colaceum na włosy pasmami i dokładnie masuj łącznie ze skórą głowy. Dobrym sposobem jest
również przeczesanie włosów szerokim grzebieniem, aby produkt został bardzo dokładnie
rozprowadzony.
3. Włóż na głowę foliowy czepek i ogrzewaj suszarką przez około 10 minut ciepłym strumieniem
powietrza. Pozostaw włosy w czepku aż ostygną.
4. Zdejmij czepek i wmasuj we włosy Odżywkę Zagęszczającą tak, aby dokładnie połączyła
się z Colaceum. Pozostaw na 5 minut.
5. Umyj włosy dwukrotnie Szamponem Zagęszczającym Włosy.
6. Wysusz włosy i ciesz się ich doskonałą kondycją.

Czas trwania rytuału: 40 minut
Częstotliwość: 2 razy w miesiącu
Wydajność produktów: 4 zastosowania
Koszt 1 rytuału: 67,75 zł
Koszt produktów: 271 zł (wartość w cenach
katalogowych)
Marka COLWAY życzy niezapomnianych doznań w Waszym domowym spa i zadowolenia
z korzystania z naszych produktów podczas wykonywania rytuałów pielęgnacyjnych!
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włosy

RYTUAŁ PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW

WSKAZANIA:

EFEKTY:

•

osłabienie włosów po ciąży

•

odżywienie cebulek włosowych

•

wzmożone okresowe wypadanie włosów

•

pobudzenie cebulek do wzrostu

•

przedwczesne łysienie

•

zagęszczenie

•

słabe, łamliwe włosy

•

zmniejszenie wypadania

•

regeneracja struktury

PRODUKTY:
•

Szampon Zagęszczający Włosy

•

Odżywka Zagęszczająca Włosy

•

Kolagen Naturalny Graphite 100 ml
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włosy

RYTUAŁ KROK PO KROKU:
1. Umyj włosy dwukrotnie Szamponem Zagęszczającym Włosy.
2. Nałóż odżywkę na włosy i rozprowadź dokładnie, nie omijając skóry głowy. Możesz użyć
szerokiego grzebienia do dokładnego rozprowadzenia produktu. Pozostaw na kilka minut, po
czym dokładnie spłucz wodą.
3. Odciśnij włosy ręcznikiem i rozczesz.
4. Na skórę głowy nałóż pięć pompek Kolagenu Naturalnego Graphite, wmasuj go dokładnie i
pozostaw na około pięć minut. Następnie wysusz włosy.

Czas trwania rytuału: 15 minut
Częstotliwość: co najmniej 2 razy w tygodniu
Wydajność produktów: 40 zastosowań
Koszt 1 rytuału: 10,02 zł
Koszt produktów: 401 zł (wartość w cenach
katalogowych)
Marka COLWAY życzy niezapomnianych doznań w Waszym domowym spa i zadowolenia
z korzystania z naszych produktów podczas wykonywania rytuałów pielęgnacyjnych!
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COLWAYOWE

Zapraszamy Cię do świata piękna i relaksu
Marki COLWAY

COL-WAY SP. J.
Hippiczna 2, 84-207 Koleczkowo
tel: +48 58 676 20 27
e-mail: colway@colway.pl
www.colway.pl

