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Colway Kolagen Diamentowy 50 ml
 

cena: 309,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent Colway

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Colway Kolagen Diamentowy to ukoronowanie wieloletnich marzeń o stworzeniu produktu doskonałego, oferującego naszej skórze to,
czego najbardziej potrzebuje – prawdziwego „eliksiru młodości”.

Kolagen Diamentowy to pierwszy na świecie produkt, którego skład aż w 90% stanowi esencja takich właśnie innowacyjnych
transdermalnych mikropeptydów naturalnego pochodzenia. Te aktywne biologicznie mikrocząsteczki bez trudu docierają do głębokich
warstw skóry i stymulują fibroblasty do produkcji własnego kolagenu ustrojowego.

Dodatkowo wzbogacono go jeszcze o kwas hialuronowy – bardzo ceniony w kosmetologii za swoje silne właściwości nawilżające.

Przyjemna aplikacja, bardzo szybka wchłanialność i pierwszy efekt odczuwalny jest natychmiast – skóra momentalnie staje się
niezwykle gładka, miękka, jedwabista i bardzo mocno nawilżona.

Systematyczne stosowanie nieustannie stymuluje produkcję kolagenu ustrojowego, co zapewnia skórze piękny, młody wygląd.

Kolagen Diamentowy jest idealny do masażu kolagenowego zarówno pod względem aplikacyjności jak i efektów działania.

Działanie:

Celnie trafia w przyczyny starzenia się skóry.
Kompleksowo pobudza regenerację, rewitalizację i odmłodzenie skóry. 
Poprawia nawilżenie dermalne i wspomaga zatrzymywanie wody w warstwie naskórkowej.
Poprawia właściwości skóry, czyniąc ją bardziej gładką, elastyczną, jędrną, gęstą. 
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Bezpośrednio po aplikacji daje efekt liftingujący. 
Długoterminowo odmładza i sprzyja zachowaniu młodego wyglądu. 
Zmniejsza widoczność i głębokość zmarszczek.
Przywraca promienny wygląd skóry. 

INNOWACJA BIOTECHNOLOGICZNA od IOC – Transdermalne aktywne peptydy kolagenowe o masie cząsteczkowej (< 500 Da) są
całkowicie na wyłączność COLWAY.

IOC Transdermal Collagen Peptides®
(nr. rej. prawa ochronnego w Urzędzie Patentowym RP – 351270)

Przeznaczenie:

Dorośli, dla każdego typu skóry. 

Polecany szczególnie cerze dojrzałej, z widocznymi oznakami starzenia, wymagającej kompleksowego pobudzenia procesów
regeneracji.

Sposób użycia:

Stosować codziennie rano i wieczorem, nakładając niewielką ilość na oczyszczoną skórę. Po nałożeniu kosmetyk należy go delikatnie
wymasować. 

Składniki:

IOC Transdermal Collagen Peptides® – chroniony patentem komponent powstały z natywnego kolagenu rybiego, którego poszczególne
składniki peptydowe mają masę nie przekraczającą 500 Da. Peptydy te cechują się znakomitą przenikalnością transdermalną, docierając
aż do warstwy z fibroblastami, gdzie pobudzają te komórki do produkcji kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. 

Kolagen w postaci potrójnej helisy – pozyskiwany z ryb; aktywuje produkcję naszego naturalnego kolagenu w skórze, stymulując
komórki odpowiedzialne za jego wytwarzanie (fibroblasty). Nałożony na skórę daje efekt liftingu. 

Hialuronian sodu – fizjologiczna postać występującego w skórze kwasu hialuronowego. Cechuje się znakomitą zdolnością wiązania
cząsteczek wody, co przekłada się na poprawę nawilżenia i wyglądu skóry. 

 

INCI:

Aqua, Collagen (IOC Transdermal Collagen Peptides®), Sodium hyaluronate, Elastin, Caprylyl glycol, Lactic acid.

Colway J.Zych,N.Zych Sp.J.
Ul.Hippiczna 2
84-207 Koleczkowo
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