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Colway Kolagen Natywny Native Pure 50 ml
 

cena: 215,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent COL-WAY Sp. jawna

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

COLWAY KOLAGEN NATYWNY NATIVE PURE 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, aturalnych 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.

Działanie:

zapewnia opóźnienie powstawania nowych zmarszczek

ujędrnia skórę

przyspiesza syntezę kolagenu ustrojowego w komórkach go produkujących - fibroblastach

efekt leczący np. oparzeń, ukąszeń - następuje bardzo szybko,

rewitalizuje i redukuje zmiany naczyniowe (wymaga kuracji co najmniej 110 dni - tyle trwa wymiana kolagenu w skórze)
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skutecznie redukuje blizny, rozstępy i zstępy skórne

rozmiękcza i odbarwia stare blizny

Zalety:

nie alergizuje
nie podrażnia skóry
nie zawiera parabenów
nie zawiera sztucznych barwników i aromatów

Stosowanie:

Przed aplikacją kolagenu skórę należy zawsze umyć wodą, zaleca się stosowanie kolagenu na skórę twarzy, szyi i dekoltu
systematycznie 2 razy dziennie, rano i wieczorem.

Na skórę podrażnioną lub oparzoną aplikuje się tyle kolagenu, ile się wchłonie.

Pierwsze działanie produktu jest odczuwalne już po kilku minutach.

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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