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COLWAY KOLAGEN NATYWNY NATIVE GOLD 50 ML
 

cena: 275,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent COL-WAY Sp. jawna

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

COLWAY KOLAGEN NATYWNY NATIVE GOLD jest pierwszym z nowej formuły polskich rybich kolagenów odpornym na temperaturę i
posiadającym pH około 5,5 - idealne dla skóry.
Hydraty kolagenu rybiego, ogłoszone najbardziej naturalnym kosmetykiem anti-age na świecie.

Kolagen Natywny to produkt Nowej Generacji w rodzinie polskich odkryć sposobów ekstrakcji bezpośrednio ze skór rybich kolagenu na
molekularnym etapie jego rozwoju.
To rewolucja w kosmetologii, która nie znała wcześniej form kolagenu aktywnych biologicznie, naturalnych peptydów, tworzących helisy
kolagenowe, jakie dotąd funkcjonowały w postaci natywnej, wyłącznie w organizmach żyjących.
Polskie kolageny molekularne były wcześniej sensacją kosmetyczną tylko w Europie Środkowej, ponieważ ulegały denaturacji w
temperaturze już 28°C.

Posiada naturalną barwę oraz zapach charakterystyczny dla produktów organicznych.

Przeznaczony jest dla osób, które mają skórę problematyczną, nadwrażliwą, skłonną do przebarwień, borykającą się z liszajami,
wypryskami.

Działanie:

profilaktyka i spłycenie zmarszczek
nawilża
odżywia skórę
zmniejsza stany trądzikowe
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Stosowanie:

Kolagen należy stosować 1-2 razy dziennie na oczyszczoną i wilgotną skórę twarzy, szyi i dekoltu.
10 minut po aplikacji należy użyć kremu nawilżającego, aby zniwelować efekt ściągnięcia skóry.

Skład:

Substancje aktywne

Nano złoto koloidalne (Axonnite) - przyspiesza migrację składników aktywnych, stymuluje proces oczyszczania. Poprawia elastyczność
i jędrność.

Nano srebro koloidalne (Axonnite) - to niezwykle skuteczny, naturalny środek antybakteryjny. Niszczy ponad 650 różnych bakterii,
podczas gdy antybiotyk nie więcej niż 10. Nanocząstki Axonnite są ok. 10 razy mniejsze od wirusów i ok. 100 razy mniejsze od
najmniejszych bakterii. Wspomaga walkę z oparzeniami, trudno gojącymi się ranami, trądzikiem każdego rodzaju, ukąszeniem owadów,
opryszczką, zapaleniem atopowym.

Kwas azealinowy - znalazł zastosowanie w leczeniu problemów skóry trądzikowej, atopowej, łuszczycowej, skłonnej do rumienia oraz z
tendencją do zapalenia mieszków włosowych. Redukuje przebarwienia po trądziku sterydowym, polekowym, młodzieńczym,
kosmetycznym, a także opryszczce.

Laktoferyna - działa przeciwtrądzikowo, wpływa korzystnie na redukcję wyprysków, zmniejsza stany zapalne, chroni przed atakami
bakterii i patogenów.

Chitozan - ma wyjątkowe właściwości łagodzące, regenerujące i nawilżające.

Retinol - jest czystą postacią witaminy A, wpływa na odnowę komórek skóry, stymuluje produkcję kwasu hialuronowego, ma
właściwości fotoochronne, rozjaśniające.

Przechowywanie:

Nie wolno przechowywać Kolagenu Natywnego w temperaturach ujemnych, które mogą spowodować rozprężenie substancji i pęknięcie
butelki.

Optymalna temperatura dla przechowywania i wchłanialności produktu to 15-30°C.

Nie należy używać w przypadku alergii na białko rybie (0,02% populacji).

Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego.

Trwałość produktu - 2 lata, należy zużyć kolagen w okresie 6 miesięcy po pierwszym użyciu.

Chcesz kupić ten produkt taniej? Zamów teraz i otrzymaj dodatkowy rabat w wysokości aż
6%

Wpisz kod rabatowy podczas składania zamówienia: Rabatcolway6 

Wartość rabatu zostanie automatycznie naliczona do zamówienia.
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