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W głębinach wód odkryliśmy bogactwo i siłę kolagenu bliźniaczo podobnego do struktur 

białek organizmu ludzkiego, co oznacza, że jest on w stanie je uzupełniać.

Od kilkunastu lat zajmujemy się aktywnym biologicznie kolagenem pozyskiwanym z ryb. 

Fascynacja tym odkryciem przerodziła się w pasję tworzenia skutecznej pielęgnacji!

Kolagen Natywny jest naszym produktem flagowym. Stał się inspiracją do tworzenia 

produktów pielęgnacyjnych i suplementów diety. Jest sercem naszych produktów.

Produkty sygnowane marką Colway International powstają w oparciu o osiągnięcia 
polskiej biotechnologii i kosmetologii. Dzięki temu jesteśmy jednym z ambasadorów 
Polski na wszystkich kontynentach. 

Nasza skóra codziennie jest narażona na szkodliwe promieniowanie słoneczne i stres. 

Wynikiem tego jest jej przyspieszone starzenie.

Zaawansowane i innowacyjne formuły naszych kosmetyków mają skutecznie działać we 

wszystkich warstwach skóry. Stymulują odnowę i chronią przed szkodliwym działaniem 

wolnych rodników.

Nasze produkty to bogate kompozycje o wysokim stężeniu składników aktywnych 

dedykowane do wyjątkowej, codziennej pielęgnacji.

Dzięki nim Twoja skóra zachowa zdrowie i młodość.

Piękno to także zdrowie. Komórki ludzkiego organizmu do prawidłowego funkcjonowania 

potrzebują ok. 60 składników odżywczych dziennie w odpowiednich proporcjach. 

Blisko 40 z nich nie jest on w stanie samodzielnie wytworzyć. Zubożenie produkowanej 

żywności utrudnia pozyskiwanie ich nawet przy zróżnicowanej diecie. Suplementacja 

stała się koniecznością a nie wyborem. Dlatego komponujemy wyjątkowe suplementy.

Wypróbuj Koncepcję Młodości i Zdrowia Colway International!



Nasze produkty tworzymy z pasją.  
Jakość i wysokie stężenia składników aktywnych 
w naszych kompozycjach gwarantują skuteczność 
działania.

– Colway International Team



by Colway International
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Kolageny Natywne to rodzina produktów najnowszej 
generacji, jedna z największych sensacji kosmetycznych.
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• suplementuje skórę białkiem stopniowo i nieinwazyjnie
• zwiększa syntezę kolagenu i budulców skóry
• zapewnia efekt liftingu

To „proteina młodości”; stanowi ponad 30% masy białka ludzkiego i aż 
70% białek skóry. Wraz z elastyną tworzy w skórze właściwej elastyczną 
siateczkę, która nadaje jej sprężystość i jędrność, wiąże wodę, substan-
cje lipofilowe i stanowi o kondycji tkanki łącznej. 

Produkcja kolagenu zostaje zaburzona już po 25-tym roku życia człowieka, 
kiedy rozpoczyna się nieuchronny proces stopniowego zanikania kola-
genu. Nieodwracalny. Po ukończeniu 40 roku życia zaczyna przyspieszać  
i utrata kolagenu wynosi od tego momentu około 1% rocznie.

Wygładzenie i regeneracja skóry,  
redukcja zmarszczek, poprawa napięcia  
i elastyczności skóry. 

* badanie przeprowadzone na 25 osobach przez okres 4 tygodni

Jak działa?

Czym jest kolagen?

przebadanych  
osób stwierdziło,  

że Kolagen Natywny  
ujędrnia skórę

Czy wiesz, że...

96%

Odczucie pielęgnacji skóry (100%)
Działanie regenerujące skórę (92%)
Działanie poprawiające elastyczność skóry (96%)
Działanie wygładzające skórę (96%)*

Kolageny Natywne to rodzina produktów najnowszej generacji, jedna  
z największych sensacji kosmetycznych.

Kolagen izolowany ze skór rybich na molekularnym etapie jego rozwoju, 
w postaci helis. To naturalny zbiór peptydów, które swobodnie penetrują 
barierę naskórka. 
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Kolagen  
Natywny 

Pure
50 ml

Kolagen  
Natywny Gold
50 ml

pracowaliśmy  
w laboratoriach  
nad Kolagenem  
Natywnym DNA

Czy wiesz, że...

911 dni

Kolagen  
Natywny DNA
50 ml
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Czy Kolagen Natywny Gold może być używany przez  
osoby młode? 
Przy cerach młodych białko kolagenowe działa naprawczo, 
mocno regeneruje i spowalnia procesy degradacji kolagenu  
w skórze.

Działanie ujędrniające skórę (96%)
Działanie poprawiające elastyczność skóry (96%)
Ogólna poprawa wyglądu skóry (96%)*

Nano złoto koloidalne (Axonnite) – poprawia elastyczność i jędrność.  
Regeneruje, wychwytuje UV, rozjaśnia, pobudza procesy naprawcze.

Nano srebro koloidalne (Axonnite) – to naturalny środek antybakteryjny. 
Wspomaga walkę z trudno gojącymi się ranami, trądzikiem.

Kwas azelainowy – stosowany w pielęgnacji skóry trądzikowej wykazuje 
działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. 

Laktoferyna – bioaktywne białko o działaniu przeciwzapalnym, przeciw-
bakteryjnym i przeciwtrądzikowym.

Chitozan – “opatrunek” dla zaczerwienionej, podrażnionej i wysuszonej 
skóry.

Retinol – stymuluje produkcję kwasu hialuronowego, rozjaśnia, poprawia 
ukrwienie skóry i reguluje wydzielanie sebum.

To moc kolagenu w czystej postaci; hipoalergiczny, nie zawiera para-
benów, aromatów i sztucznych barwników. To preparat o bardzo silnym 
działaniu regeneracyjnym, skutecznie odsuwa w czasie procesy powsta-
wania nowych zmarszczek. Zalecany do pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu. 
Doskonale sprawdza się także w pielęgnacji całego ciała, szczególnie 
przy oparzeniach, skaleczeniach i otarciach skóry. Ze względu na swój na-
turalny skład jest produktem uniwersalnym, dla całej rodziny.

To Kolagen Natywny Pure wzbogacony nano złotem i nano srebrem  
koloidalnym, kwasem azelainowym, chitozanem i retinolem. Przeznaczo-
ny dla osób ze skórą problematyczną, nadwrażliwą, skłonną do stanów 
zapalnych oraz jako pielęgnacja w czasie leczenia trądziku.

Kluczowe składniki:

Kolagen Natywny PURE

Kolagen Natywny GOLD

* badanie przeprowadzone na 25 osobach przez okres 4 tygodni| 8



Kwasy nukleinowe DNA+RNA – uruchamiają replikację struktury skóry, 
aktywują i dotleniają komórki, silny antyoksydant.

Kinetyna – stymuluje procesy naprawcze DNA, chroni przed promienia-
mi UV i wolnymi rodnikami, zmniejsza nadmierną pigmentację. 

SOD (dysmutaza ponadtlenkowa) – elitarny komponent kosmetyczny, 
jeden z najsilniejszych przeciwutleniaczy istniejących w naturze.

Peptyd miedziowy GHK-Cu – stymuluje funkcjonowanie komórek macie-
rzystych, zwiększa produkcję kolagenu, poprawia elastyczność i ujednolica 
koloryt skóry. Wspomaga redukcję zmarszczek, zwiększa gęstość skóry.

Ekstrakt z placenty róży – jeden z najaktywniejszych czynników regeneru-
jących skórę zmęczoną, starzejącą się, działa nawilżająco i przeciwzapalnie.

Kolagen Natywny DNA to Kolagen Natywny Pure wzbogacony o sub-
stancje aktywne wspomagające i aktywizujące naturalne procesy two-
rzenia tkanki łącznej. Intensywnie pobudza komórki do prawidło wego 
działania. Naprawa DNA i jego ochrona jest najważniejszym elemen tem 
zachowania zdrowej skóry. 

Kluczowe składniki:

Kolagen Natywny DNAtestujących  
stwierdziło  

poprawę wyglądu  
skóry

Czy wiesz, że...

96%

niesamowitych składników  
aktywnych zawiera  

nasz Kolagen Natywny  
DNA

Czy wiesz, że...

5
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Redukcja ilości zmian skórnych / podrażnień (72%)
Działanie wspomagające pielęgnację cery problematycznej (72%)
Właściwość przywracania skórze zdrowego wyglądu (96%)*
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• dzięki zawartości kolagenu rybiego regeneruje tkanki
• bezpieczna higiena od stóp do głów 
• skuteczna, zdrowa pielęgnacja każdego dnia 

To delikatne kompozycje będące odpowiedzią na potrzeby całej 
rodziny – Twoje i Twoich najbliższych.

Safe & Save to bezpieczne formuły kosmetyków, w których potwierdzone 
działanie kolagenu wspierają specjalnie dobrane, naturalne składniki  
o dobroczynnym działaniu. Mają przyjazne ceny byś mógł korzystać  
z nich na co dzień. 

Niezwykła moc Kolagenu Natywnego w kosmetykach 
do codziennej pielęgnacji i higieny, w ekonomicznych 
opakowaniach z gwarancją jakości Colway International.

Kolagen – silnie regeneruje jest naturalnym źródłem peptydów, które 
penetrują naskórek i stymulują fibroblasty do wzmożonej aktywności.

Czerwone algi Corrallina Officinalis Extract – zawierają minerały ab-
sorbowane z wody morskiej, w tym nadzwyczajnie wysoką ilość natural-
nego wapnia, wzmacniają ściany naczyń krwionośnych dziąseł i zwięk-
szają ich odporność na czynniki zewnętrzne. 

Nanosrebro Axonite – ma działanie antybakteryjne, przeciwzapalne i 
kojące. Jest naturalnym konserwantem. 

Ekstrakt z aloesu – posiada działanie zmiękczające, regenerujące, prze-
ciwbakteryjne, przeciwgrzybicze. Wspomaga gojenie się ran i leczenie 
stanów zapalnych. 

Izoflawony z irysa – zapobiegają atrofii naskórka poprzez hamowanie 
procesów zapalnych i stymulowanie odnowy komórkowej, utrzymuje 
aktywność fibroblastów, poprawia jędrność i elastyczność skóry. 

Jak działa?

Dla kogo?

Kluczowe składniki:
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Pasta do zębów  
z kolagenem 
Kompleks substancji  
czynnych czyszczących zęby  
o delikatnym smaku mięty.  
Wzbogacony morskim kolagenem  
o silnym działaniu  
regenerującym dziąsła.  
Nie zawiera fluoru.
100 ml

| 12

Żel do higieny intymnej  
z kolagenem
Formuła na bazie łagodnych  
substancji myjących,  
zapewnia długotrwałe uczucie  
czystości i świeżości.  
Nie zawiera mydła.
Dba o właściwy poziom  
nawilżenia i pH okolic intymnych.
150 ml

Deo roll-on 
Naturalny dezodorant  
zapewniający komfort  
każdego dnia.
50 ml
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• usuwa makijaż i inne zabrudzenia nagromadzone na skórze 
• nawilża
• odświeża

Każdy rodzaj skóry, także dla skóry wrażliwej.

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

Sea Moist Complex® – kompleks makroalg i wody morskiej, silnie  
nawilża, reguluje stan nawodnienia i homeostazy skóry.

Keratoline™ – enzymatyczny eksfoliant oparty na proteazie uzyskanej 
przez fermentację. Usuwa martwe komórki naskórka; przynosi skórze 
miękkość, rozjaśnienie i równomierne zabarwienie.

Ksylitol i Lactitol – pre- i probiotyki, regenerują i utrzymują równowagę 
ekosystemu skóry. 

Gliceryna – osłania skórę, wiąże wodę niezbędną do zachowania prawi-
dłowego nawilżenia skóry. 

Jak działa?

Dla kogo?

Kluczowe składniki:

Prawidłowe oczyszczanie zapewnia skuteczność działania pozostałych 
kosmetyków. Twoja twarz będzie wyglądała, świeżo, promiennie i zdrowo.

| 14



Peeling  
enzymatyczny
Oczyszcza skórę,  
przywraca jej  
miękkość  
i równomierny  
koloryt.
100 ml

Płyn micelarny 
Szybko i skutecznie usuwa makijaż  
dzięki działaniu miceli.
200 ml

Delikatny żel  
do mycia twarzy 

Oczyszcza skórę 
bez naruszania jej  

naturalnej warstwy 
ochronnej.  

Bez parabenów,  
barwników,  
mydeł SLS.

150 ml

15 | 



Regularne nawilżenie jest jednym z warunków 
utrzymania skóry całego ciała w doskonałej  
kondycji i opóźnienia procesów starzenia.

by Colway International
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• głęboko nawilża
• zabezpiecza skórę przed podrażnieniami zewnętrznymi
• spowalnia procesy starzenia się skóry
• pielęgnacja stworzona z myślą o szczególnych potrzebach cery 

wrażliwej i unaczynionej

Wszystkie rodzaje cer (suche, tłuste, mieszane) wymagające intensyw-
nego nawilżenia.

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

Algi morskie – dostarczają substancji potrzebnych do przywrócenia 
równowagi wodnej oraz tworzą film ochronny na skórze.

Kwas hialuronowy – nawilża i pomaga w wypełnianiu zmarszczek,  
wygładza, ujędrnia i poprawia elastyczność skóry.

Ksylitol i Lactitol – pre- i probiotyki, regenerują i utrzymują równowagę 
ekosystemu skóry. 

TEGO® Smooth Complex – wspomaga nawilżenie skóry, zapewnia jej 
gładkość, chroni przed podrażnieniami zewnętrznymi. 

Kolagen – jest naturalnym źródłem peptydów, które swobodnie pene-
trują naskórek i stymulują fibroblasty do wzmożonej aktywności.

Jak działa?

Dla kogo?

Kluczowe składniki:

17 | 



Intensywnie  
nawilżający krem  

na dzień
Lekki krem 

zapewniający skórze 
optymalne nawilżenie 

przez cały dzień.  
Zapewnia uczucie 

komfortu i nawilżenia, 
łagodzi podrażnienia.

50 ml

Intensywnie  
nawilżający krem  
na noc  
Wspomaga naturalne, 
nocne mechanizmy 
regeneracji skóry przez 
wyjątkowe substancje 
regenerujące  
i nawilżające.
50 ml

| 18



Nawilżający  
balsam  

do ciała
Produkt  

dla aktywnych,  
szybko i skutecznie 

pielęgnuje całe  
ciało, nawilża  

najbardziej  
wymagającą  
i skłonną do  
przesuszeń  

skórę.
200 ml

Kolagenowa pielęgnacja ust
Bogate serum zapewniające całoroczną 

pielęgnację suchych ust.  
Głęboko regeneruje i długotrwale nawilża usta.

3 szt.

Krem do rąk 
Wyjątkowy krem 
pielęgnacyjny z kolagenem 
i kwasem hialuronowym, 
chroni skórę przed 
niekorzystnym działaniem 
czynników zewnętrznych, 
szybko się wchłania, 
pozostawia skórę na długo 
odżywioną.
100 ml

19 | 
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Produkty pielęgnacyjne skomponowane  
z bezcennego bogactwa natury.

by Colway International
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• chroni skórę przed działaniem wolnych rodników 
które przyczyniają się do jej przedwczesnego starzenia

• aktywuje procesy naprawcze skóry
• przywraca skórze sprężystość i elastyczność
• łagodzi stany zapalne

Skuteczna pielęgnacja dla każdego rodzaju skóry, zaprojektowana, 
by wzmacniać, odnawiać i zabezpieczać skórę przed działaniem 
szkodliwych czynników zewnętrznych.

Fluid z żywicy drzewa Guggulu – regeneruje komórki i przeciwdziała 
zmarszczkom, działa przeciwzapalnie, odmładzająco i energetyzująco. 

Fluid z nasion Chia – zawiera wysokie stężenie kwasu alfa-linolenowe-
go, który przyczynia się do utrzymania wilgoci w skórze. 

Ekstrakt z chińskiej herbaty – dzięki zawartości polifenoli wykazuje silne 
działanie przeciwutleniające, regeneruje, działa przeciwzmarszczkowo. 

Ekstrakt z dzikiej róży andyjskiej – zawiera witaminy A i C, wzmacnia 
naczynia włosowate, działa przeciwzapalnie. 

Olej z orzeszków makadamia – silnie ujędrnia i uelastycznia skórę,  
stymuluje mikrokrążenie skórne, nawilża, odżywia skórę. 

Jak działa?

Dla kogo?

Kluczowe składniki:
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Doskonała ochrona antyoksydacyjna.  
Zabezpieczenie skóry przed procesami  
starzenia. Wygładzona, odżywiona  
i nawilżona skóra.

21 | 



Krem do twarzy  
Wyjątkowa ochrona  
i pielęgnacja 
antyoksydacyjna dla Niej 
i dla Niego, zapewnia 
jedwabiście miękką, 
nawilżoną skórę.
50 ml

Kapsułki AntiAge  
Terapia Ortomolekularna.
Esencjonalna pielęgnacja 

organicznymi olejami 
o najwyższej czystości 

mikrobiologicznej.  
Działa regeneracyjnie  
i przeciwstarzeniowo.  

Kuracja na noc na twarz,  
szyję i dekolt.

14 szt.

| 22



Serum do włosów 
ANTIOXIDANTS   
Lekka formuła oparta na 
naturalnych olejach, która 
zadba o zdrowie włosów  
i skóry głowy.
30 ml

Serum do twarzy i ciała  
ANTIOXIDANTS   

Skomponowany  
z ośmiu naturalnych  

antyoksydantów,  
by przywrócić skórze  

jędrność i elastyczność.  
Odżywia, przywraca jej  

promienny wygląd.
15 ml

23 | 



AntiAging Therapy
by Colway International

Ekskluzywna pielęgnacja  
dedykowana wymagającej  
cerze dojrzałej. 
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• hamuje procesy starzenia się skóry 
• przywraca skórze napięcie i odmładza 
• wspomaga procesy odnowy komórek
• zawiera bogate kompozycje o wysokim stężeniu  

składników aktywnych

Cera dojrzała, wymagająca ujędrnienia, nawilżenia, silnej regeneracji.

Odmłodzenie,wygładzenie,  
widocznie młodsza promienna cera.

SOD (dysmutaza ponadtlenkowa) – elitarny komponent kosmetyczny, 
jeden z najsilniejszych przeciwutleniaczy istniejących w naturze.

Tymozyna ß4 – w formie aktywnej posiada niespotykane zdolności  
stymulowania ponadplanowych podziałów komórek. 

Colostrum – „mistrz regeneracji”, wpływa na syntezę kolagenu, regene-
ruje, działa naprawczo na naskórek. 

Komórki macierzyste Citrus aurantium – odpowiadają za podział 
oraz utrzymanie prawidłowej postaci skóry poprzez naturalną odnowę  
naskórka. 

Czynnik Wzrostu Fibroblastów FGF-1 – prowadzi do biosyntezy białek 
kolagenu, elastyny, lamininy oraz kwasu hialuronowego. 

Actigym™ – modeluje sylwetkę poprzez redukcję obwodu brzucha i ud, 
zmniejsza wiotkość skóry. 

Novapur™ Zi Cao OS – działa łagodząco na skórę, przeciwzapalnie, 
wspomaga mikrokrążenie i usuwanie toksyn z organizmu. 

Jak działa?

Dla kogo?

Kluczowe składniki:
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• lifting już po 30 minutach,
• promienną, miękką i gładką skórę, 
• długotrwałe nawilżenie,
• poprawę gęstości skóry i jej elastyczności, 
• wygładzenie i redukcję zmarszczek, 
• poprawę napięcia skóry i uniesienie, owalu twarzy.

• skórza dojrzała, skłonna do zmarszczek i wiotczenia, 
• skórza zmęczona, wymagająca regeneracji, nawilżenia i liftingu. 

Hydroliftingujący zastrzyk dla skóry odmładzający ją  
w mgnieniu oka.
Lifting bez gabinetu kosmetycznego, bez chirurgii 
plastycznej.

Ekspresowa maska liftingująca zapewnia doskonałe efekty odmładzające:

Dla kogo?

A
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G
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Ekspresowa  
maska  
liftingująca  
50 ml

min
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Serum  
wyszczuplające  

To kompleks substancji,  
który ujędrnia  

i uelastycznia skórę  
całego ciała.

200 ml

Odmładzający krem do twarzy 
Ekskluzywna, skoncentrowana  
kuracja spowalniająca  
procesy starzenia.  
Widocznie odmładza skórę.
50 ml

Eliksir pod oczy 
Intensywna pielęgnacja  

skóry wokół oczu,  
ujędrnia, nawilża  

i wygładza kontur oka.  
Zawiera FGF-1 Czynnik  
Wzrostu Fibroblastów.

15 ml

Liftingująco-nawilżające 
serum pod oczy 

Pielęgnacja specjalna! 
Poprawia kondycję skóry wokół 

oczu, dzięki czemu cała twarz 
wygląda młodziej.  

Liftinguje i napina skórę.
15 ml
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Dlaczego moja skóra się starzeje? Dlaczego mam widoczne zmarszczki?

Brak snu, niewłaściwa dieta, zanieczyszczenie powietrza, stres, te zagro-
żenia dotykają nas codziennie, powodując pogorszenie stanu naszego 
organizmu i jakości życia. Skóra starzeje się przez to szybciej. 

Degeneracja skóry ma dwie przyczyny: niewłaściwe nawilżanie i na-
tłuszczanie od zewnątrz, które powoduje ubytki w cemencie skóry, czyli 
mikropęknięcia płaszcza lipidowego oraz działanie wolnych rodników 
tlenowych. Powodują one uszkodzenia komórek oraz uszkodzenia DNA 
i RNA.

Znamy potrzeby skóry, dlatego stworzyliśmy linię kosmetyków, która 
wzmacnia i aktywizuje naturalne procesy tworzenia komórek. Pobudza 
je do działania i podziału.

Linia DNA to wysoko skoncentrowane formuły kosmetyczne o unikal-
nym działaniu na powierzchni skóry, ale także na poziomie komórkowym 
i w przestrzeni międzykomórkowej. Powstała w oparciu o innowacyjne 
osiągnięcia nauki, sprawdzone działanie biologicznie aktywnego ko-
lagenu i składników pozyskiwanych z całego świata. Gwarantuje to  
skuteczność działania i efekty odmładzające porównywalne do zabie-
gów medycyny estetycznej.

D 
N 
A
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D 
N 
A • doskonale nawilża i chroni skórę przed niszczącym działaniem 

wolnych rodników
• spowalnia występowanie objawów starzenia
• poprawia krążenie i dotlenia skórę
• zwiększa syntezę kolagenu i budulców skóry
• aktywuje komórki do odnowy

Skóra 30+ wymagająca zabezpieczenia przed starzeniem.

Skuteczność działania i efekty odmładzające 
porównywalne do zabiegów medycyny estetycznej.

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

Dysmutaza ponadtlenkowa SOD • Dragon’s Blood • Koenzym Q10 
• Likopen • Olej z pestek żurawiny • Witamina C • Witamina E
Kwasy nukleinowe DNA i RNA • Kinetyna • Peptyd miedziowy  
• Ekstrakt z placenty róży • Kłosowiec meksykański • Olej arganowy 
• Olej z awokado • Olej jojoba
Kwas hialuronowy • Alantoina • Jedwab • Zemea®

Aktywny biologicznie kolagen natywny

Jak działa?

Dla kogo?

Kluczowe składniki:

Antyoksydacja

Regeneracja  
i odnowa

Nawilżanie

Tworzenie nowego  
kolagenu

Naprawa DNA i jego ochrona jest najważniejszym elementem zdrowej 
i młodej skóry. Stworzyliśmy wysoko skoncentrowane formuły, które 
działają na poziomie komórkowym i w przestrzeni międzykomórkowej. 

1.

2.

3.

4.
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Kolagen Natywny DNA
Łączy w sobie naturę i najnowszą 
inżynierię biochemiczną.  
Zawiera substancje aktywne 
wspomagające i aktywizujące  
naturalne procesy odnowy  
komórek skóry.
50 ml

Intensywny koncentrat 
przeciwzmarszczkowy

Substancje czynne  
o silnym działaniu  

przeciwstarzeniowym  
i redukującym zmarszczki.

7 ampułek

Luksusowa pielęgnacja 
DNA na noc 
To bogaty krem na noc, 
otulający skórę dojrzałą  
i wzmacniający naturalne 
procesy odnowy komórek.
50 ml

Luksusowa pielęgnacja  
DNA na dzień 
To lekki krem rozpieszczający Twoją 
skórę niepowtarzalną kompozycją; 
zapewnia czteropoziomową  
pielęgnację anti-age.
50 ml
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• przywraca skórze nawilżenie
• poprawia elastyczność i gęstość skóry
• stymuluje komórki skóry do odbudowy i autoodnowy

Skóra mężczyzny. 

Kwasy tłuszczowe omega-3, 6, 9, NNKT – w naszej unikalnej kompozycji  
są niezbędnymi prekursorami błon komórkowych. Dodaliśmy do nich 
oleje z maruli, perilli i drzewa arganowego, by wykorzystać ich działanie 
antyoksydacyjne, regenerujące i nawilżające.

Komórki macierzyste Citrus aurantium – odpowiadają za podział oraz 
utrzymanie prawidłowej postaci skóry poprzez naturalną odnowę naskór-
ka; ograniczają negatywne działanie wolnych rodników i uszkodzeń DNA. 

Kwas ferulowy – silny antyoksydant, synergicznie działa z innymi an-
tyoksydantami np. z witaminą E lub witaminą C, którą stabilizuje, czyli 
wzmacnia jej skuteczność i trwałość. Działa przeciwzmarszczkowo. 

Jak działa?

Dla kogo?

Kluczowe składniki:

FO
RC

E
Kompleksowy  
krem  
dla mężczyzn
Wielofunkcyjny  
kosmetyk, który  
pielęgnuje skórę twarzy  
i zarost. Unikalne  
połączenie rdzennych,  
afrykańskich olei  
stanowi bazę  
o optymalnych  
proporcjach kwasów  
tłuszczowych NNKT  
(omega 3,6,9).
50 ml

Odświeżający 
żel do mycia 

ciała
Z kolagenem  

o lekkim  
i świeżym zapachu,  

dla mężczyzn  
prowadzących  

aktywny tryb życia,  
potrzebujących  

witalności i energii.
200 ml
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• wzmacnia barierę ochronną skóry
• nawilża, koi i odżywia delikatną skórę dziecka
• przyjazny dla skóry dziecka, także niemowląt i noworodków

Skóra małych dzieci, skóra wrażliwa, od pierwszego dnia życia dziecka. 

Czysta, zdrowa skóra,  
zabezpieczona przed czynnikami zewnętrznymi. 

Simulskin – składnik, który działa jak biomimetyczna „druga” skóra, na-
śladując skład naskórka.

Ksylitol i Lactitol – pre- i probiotyki, regenerują i utrzymują równowagę 
ekosystemu skóry. 

Phytovie™ Defense – naturalny składnik pozyskiwany z chińskiego 
drzewa Tung oraz oleju rzepakowego z upraw wolnych od GMO; świet-
nie nawilża skórę. 

Jak działa?

Dla kogo?

Kluczowe składniki:

Delikatna, skuteczna pielęgnacja i higiena skóry dziecka.

Żel do  
mycia dla dzieci

Ultrałagodne  
oczyszczanie skóry,  

bez parabenów,  
bez mydeł SLS,  
bez sztucznych  

barwników.
250 ml
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Dbamy, by były to preparaty komponowane  
z naturalnych składników.  

Wyróżniają je jakość i selektywność  
wybranych substratów oraz  

technologia ich pozyskiwania. 

SU
PL

EM
EN

TY

by Colway International



SU
PL

EM
EN

TY
Xshot! 
Energia z natury!

dodaje energii dzięki 16 specjalnie wybranym substancjom  
| usuwa uczucie zmęczenia i znużenia 

Sięgnij po Xshot  
zawsze, gdy  
potrzebujesz  
dodatkowej  

dawki energii.

Posiada w swoim składzie kombinację witamin, 
minerałów oraz ekstraktów roślinnych dobra-
nych tak, aby zmniejszały uczucie zmęczenia, 
znużenia oraz wspierały prawidłowy metabolizm 
energetyczny (witamina B12). Kompozycję tworzy 
16 składników wspomagających naturalne me-
chanizmy wytwarzania energii. By poczuć moc 
możesz teraz zrezygnować z napojów energe-
tycznych o dużej zawartości cukru drastycznie 
podnoszących poziom glukozy we krwi, który 
równie szybko spada i powoduje dalszy głęboki 
deficyt energii. 
Dla kogo jest Xshot?
• 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 odbywających częste podróże służ-
bowe samochodem i spędzających długie 
godziny za kierownicą,

• Dla pracujących lub uczących się wiele go-
dzin – potrzebujesz dodatkowej dawki energii 
i koncentracji.
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Głównym składnikiem collup jest liofilizowany 
kolagen rybi (60 mg na 1 kapsułkę) – będący naj-
lepszym źródłem materiałów budulcowych dla 
naszego kolagenu. Zawiera peptydy sygnałowe, 
cząsteczki informujące komórki o wytwarzaniu 
większej ilości kolagenu. 
Collup zawiera witaminę C i pozwalający wie-
lokrotnie ją odtwarzać kwas alfaliponowy, krzem 
oraz witaminy A i E, a zatem komplet niezbędny 
do efektywnej produkcji kolagenu. 
W kompozycji są również flawonoidy: likopen, 
antocyjany czy oligomeryczne procyjanidyny 
(OPC) oraz flawonoidy z dzikiej róży (towarzy-
szące witaminie C). Dodaliśmy minerały: cynk 
i selen, które umożliwiają działanie systemów  
antyoksydacyjnych w komórkach. Razem z fla-
wonoidami zmniejszają stany zapalne i pozwala-
ją komórkom pracować w lepszych warunkach. 
Dzięki wyregulowaniu mitochondriów zapew-
niają więcej energii przy mniejszej ilości wol-
nych rodników. 

collup 
Skóra / włosy / paznokcie / młody organizm

wspieranie produkcji kolagenu ustrojowego | zmniejszanie stanów zapalnych |  
walka z wolnymi rodnikami

Kompleksowy  
suplement  

– zachowaj młodość  
na dłużej
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Ekstrakt z pokrzywy działa wzmacniająco na 
włosy i paznokcie. 
Likopen działa antyoksydacyjnie, poprawia stan 
cebulek włosowych, zwiększając produkcję ke-
ratyny, która jest budulcem włosów. 
W collup mamy gamę witamin z grupy B, nie-
zbędnych dla rozwoju cebulek i wzrostu włosa, 
ale także poprawiających metabolizm całego or-
ganizmu i funkcjonowanie układu nerwowego. 
Wszystkie składniki wspomagają się w realizacji 
głównych ról collup – poprawie wytwarzania ko-
lagenu, zmniejszaniu stanów zapalnych i walce 
z wolnymi rodnikami. Widocznym skutkiem jest 
poprawa stanu zdrowia i wyglądu skóry, włosów 
i paznokci, a także ogólne odmłodzenie ciała  
i umysłu.

collup 
Skóra / włosy / paznokcie / młody organizm

wspieranie produkcji kolagenu ustrojowego | zmniejszanie stanów zapalnych |  
walka z wolnymi rodnikami



Czy wiesz, że komórki organizmu potrzebują do prawidłowego  
funkcjonowania około 60 składników odżywczych dziennie  

w odpowiednich proporcjach? 
Blisko 40 z nich nie jest on w stanie samodzielnie wytworzyć. 

Zubożenie produkowanej żywności utrudnia pozyskiwanie ich  
nawet przy urozmaiconej diecie. 
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Witamina C jest najważniejszą spośród witamin 
przyjmowanych w naszym pożywieniu z po-
wodu jej roli w procesie powstawania kolage-
nu ustrojowego – białka młodości i głównego 
składnika tkanki łącznej. Wpływa na funkcjo-
nowanie naczyń włosowatych, skóry, dziąseł  
i zębów oraz kości i chrząstek. Szczególnie dba 
o prawidłową pracę układu odpornościowego. 
Odpowiada za prawidłowe działanie układu 
nerwowego, funkcji psychologicznych. Witami-
na C chroni komórki przed stresem oksydacyj-
nym, zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia. 
W owocach dzikiej róży można wyróżnić po-
nad 130 związków organicznych. Zawartość 
witaminy C jest w nich 10 razy większa, niż np.  
w owocach czarnej porzeczki i 100 razy większa 
niż w jabłkach. Odmiany Rosa canina zastoso-
wane w naszym suplemencie, wyselekcjono-
wane w Polsce, należą do rekordzistów pod 
względem zawartości doskonale biodostępnej 
witaminy C.  
Człowiek jest jednym z niewielu ssaków na na-
szej planecie, którego organizm nie wytwarza  
w wątrobie witaminy C.  
Naturalna witamina C, w zestawieniu z synte- 
zowaną, jest lepiej przyswajalna przez organizm 
ludzki i 3÷5-krotnie bardziej aktywna. Naturalna  
witamina C jest lepiej wchłaniana z przewodu 
pokarmowego, skuteczniejsza w działaniu – szyb-
ciej osiąga i dłużej utrzymuje niezbędne stężenie  
w organizmie.

witamina C-olway z kolagenem
Najważniejsza z witamin życia.

dla każdego | odporność | podstawa zdrowia

Zawiera  
czysty kolagen  

w aktywnej  
biologicznie  

postaci i ekstrakt  
rośliny  

z dzikiej róży.
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Magnesium complex jest kompozycją trzech form 
magnezu o wysokiej przyswajalności – mleczanu 
magnezu, cytrynianu magnezu, diglicynianu magne-
zu, wzbogaconych witaminą B6, która ułatwia wchła-
nianie tego pierwiastka, jego transport do komórek 
organizmu i utrzymywanie jego wewnątrzkomórko-
wego zapasu. Intensywny tryb życia, wysiłek fizyczny, 
nieregularny sen, stres, alkohol oraz picie dużych ilości 
kawy zwiększają zapotrzebowanie na magnez. 
Magnesium complex uzupełnia codzienną dietę  
w magnez, który jest jednym z najważniejszych mi-
kroelementów decydujących o zachowaniu zdrowia. 
Magnez aktywuje ponad 300 enzymów uczestniczą-
cych między innymi w metabolizmie węglowodanów  
i tłuszczów, chroni mięsień sercowy przed niedokrwie-
niem i niedotlenieniem, przeciwdziała zaburzeniom 
rytmu serca, reguluje ciśnienie tętnicze przez obniże-
nie poziomu cholesterolu we krwi, zapobiega miaż-
dżycy, a także stabilizuje działanie układu nerwowego, 
czego efektem jest działanie uspokajające i zwiększe-
nie wydajności pracy naszego mózgu. Magnez jest 
również niezbędny do mineralizacji i rozwoju kości.

magnesium complex 
Magnez niezbędny w każdej tkance naszego organizmu, nazywany  
„pierwiastkiem życia”. 

prawidłowa praca komórek organizmu | procesy tworzenia energii potrzebnej do życia  
| prawidłowa praca mózgu, serca, układu nerwowego 

Kompozycja  
trzech form  

magnezu  
o wysokiej  

przyswajalności. 
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Collaceina to wyjątkowy i skuteczny suplement 
diety, działający kompleksowo na układ immu-
nologiczny. 
Składa się z dwóch rodzajów kapsułek. Pierw-
sza z nich to zaczerpnięte z natury substancje 
o niezwykle silnym działaniu uodparniającym  
– laktoferyna, lizozym i colostrum. 
Druga to synbiotyczny zestaw dziewięciu wyse-
lekcjonowanych szczepów żywych kultur bakte-
rii, których zadaniem jest utrzymanie równowagi 
mikroflory naszego przewodu pokarmowego 
oraz prebiotyczny pokarm dla nich: fruktooligo-
sacharydy.

collaceina 
Esencja życia prosto z natury! 

układ immunologiczny | ochrona przed infekcjami | silny, zdrowy organizm

Suplement  
działający  

kompleksowo na układ 
immunologiczny.  
Najlepszy strażnik  

ochrony  
immunologicznej  

naszego  
organizmu.

43 | 



SU
PL

EM
EN

TY

ColamiD to naturalny kompleks aminokwaso-
wo-mineralno-witaminowy. Dostarcza ustrojowi 
wysoce biodostępnych minerałów, makro i mi-
kroelementów, w tym wapnia i fosforu. 
Bazą suplementu jest sproszkowany kompleks 
rybny o pełnym profilu aminokwasowym. Su-
rowiec pozyskiwany jest z dziko żyjących ryb 
dorszowatych, zamieszkujących wody Oceanu 
Atlantyckiego, wolny od GMO o najwyższej 
czystości mikrobiologicznej. Mięso z ryb zawie-
ra komplet niezbędnych do budowy naszych 
białek aminokwasów i to w idealnych propor-
cjach. Aminokwasy stanowią podstawowe czę-
ści składowe białek. Białka są najważniejszymi 
składnikami pokarmowymi do utrzymania życia. 
Wchodzą w skład wszystkich tkanek organizmu 
człowieka oraz wielu aktywnych biologicznie 
związków, jak enzymy czy hormony. Zapotrze-
bowanie na aminokwasy wzrasta w skutek prze-
bytych chorób, długotrwałego stresu, w okresie 
gwałtownego wzrostu młodego organizmu,  
w stanach przeciążenia (trening, aktywna tury-
styka, ciężka praca), czy podczas karmienia pier-
sią. Zawarta w colamiDzie witamina D decyduje 
o ogromnej licznie procesów zachodzących  
w ludzkim ciele, wpływa m.in. na pracę układu 
kostnego, mięśniowego, odpornościowego  
i nerwowego. Dodana witamina K przyczynia się 
do skutecznego wchłaniania wapnia i prawidło-
wego krzepnięcia krwi.

colamiD 
Naturalny kompleks aminokwasowo-mineralno-witaminowy. 

układ chrzęstno-kostny | dostarcza aminokwasów i minerałów | silny i zdrowy aparat ruchu 

Bogaty w mikro-  
i makroelementy,  

aminokwasy i witaminy 
ponadstandardowy  

suplement diety  
wzmacniający układ 

kostny.  
Profilaktyka  

osteoporozy.
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omega complex 
Suplement diety z dysmutazą nadtlenkową i chlorofiliną. 

układ krążenia | dostarcza przeciwutleniaczy i nienasyconych kwasów tłuszczowych  
| zdrowe serce, młode i szczupłe ciało 

Omega complex jest suplementem unikato-
wym w swojej grupie produktowej. 
Zawiera wysokogatunkowy koncentrat olejowy  
z ryb zimnowodnych, obfity w kwasy tłuszczowe 
Omega-3 oraz olej z alg morskich, który będąc 
substancją roślinną, posiada kwasy omega wła-
ściwe w naturze olejom rybim, w tym DHA (kwas 
dokozaheksaenowy). Idealny, oparty na współ-
czesnej wiedzy, stosunek NNKT Omega 3-6-9 
uzyskaliśmy dodając inne oleje roślinne. W tym 
wynaleziony w Polce olej lniany, o najwyższej na 
świecie termiczno-czasowej trwałości kwasów 
Omega. 
Otrzymujesz zestaw naturalnych nienasyconych 
kwasów tłuszczowych o doskonałej biodostęp-
ności i jakości. 
Omega complex to rewolucyjna, nowatorska 
formuła, w której dla ochrony substancji aktyw-
nych – NNKT – po raz pierwszy w suplemencie 
diety użyto dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), 
najsilniejszego naturalnego antyoksydantu.

Kompozycja  
najwyższej jakości  
bioprzyswajalnych  

olei NNKT  
Omega 3-6-9  

wzbogaconych  
SOD.
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Wspomaga proces odchudzania.

odchudzanie | redukcja wagi i zmniejszenie apetytu | zdrowe i smukłe ciało

Zawiera  
wyłącznie substancje  

pochodzenia  
roślinnego. 

Zdrowe  
odchudzanie.

Suplement diety slimCol ma w swoim składzie 
kombinację ekstraktów roślinnych dobranych 
tak, by wspomagać organizm podczas procesu 
odchudzania. 
Naturalne substancje działają odmładzająco, 
wspierają metabolizm tłuszczów i cukrów, przy-
czyniają się do normalizacji masy ciała. 
Kompozycja zawiera kapsaicynę, która sty-
muluje proces utleniania węglowodanów oraz 
wpływa na utrzymanie prawidłowej masy ciała 
po odchudzaniu. Jest antyoksydantem, więc 
dodatkowo chroni organizm przed działaniem 
wolnych rodników. 
Dodany do slimCol karczoch wspiera utratę 
wagi oraz przyczynia się do utrzymania prawi-
dłowego poziomu cholesterolu we krwi. 
Zastosowane w składzie imbir i gurmar poma-
gają kontrolować prawidłowy poziom cukru we 
krwi i ograniczają apetyt na słodycze. 
Znana i ceniona cykoria podróżnik wspomaga 
system detoksykacji organizmu oraz pomaga  
w procesie utraty wagi.





Więcej informacji o produktach znajdziesz na naszym Facebooku:

Colway International – Official Fanpage

www.wellnessbycolway.com

Aktualna oferta handlowa zależny od kraju oraz może zmieniać się w czasie,
więcej informacje na stronie:

www.colwayinternational.com
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