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PŘÍBĚH O VZNIKU VÝROBKŮ
Kolagen je základem pojivové tkáně, a proto je nejdůležitější bílkovinou v lidském těle. Byl vždy středem zájmu medicíny 
a vzhledem k zodpovědnosti kolagenu I. a III. typu za vzhled a stav pokožky také kosmetologie.

Kolagen byl získáván převážně z vláken na krku telat, zřídka také z prasat nebo ryb. Ve vláknité podobě sloužil v plas-
tické chirurgii již v šedesátých letech minulého století k invazivnímu vyplňování vrásek injekčním vstřikováním. Přehlížejíc 
nákladnost a pomíjivost takového zákroku, stejně jako komplikace či jisté procento tělesného odmítnutí preparátu, je to 
dodnes zřejmě jediný způsob na reálné zlikvidování úbytků kolagenu ve tkáni škáry.

Kolagenová vlákna byla podrobována také hydrolýze a byla přidávána do krémů, pleťových masek a mastí. V takové-
to roli se kolagen po mnohá léta osvědčil jako vhodný zvlhčující prostředek. Jakožto složitá bílkovina však nebyl scho-
pen pronikat pod svrchní ochrannou vrstvu pokožky. V kosmetologii nebyl nikdy považován za účinnou ani biologicky 
aktivní látku.

Kolagenová vlákna se po rozmělnění a hydrolýze stala podle tvrzení kosmetologů „peptidovou mrtvolou“. Jakkoli by-
chom se snažili tuto složitou bílkovinu ředit a rozmělňovat, přesto i její nejdrobnější částečky budou mnohem větší než 
největší trhlinky v pokožce. Tyto skutečnosti daly základ mýtu o nepropustnosti pokožky pro kolagen a o tom, že nikdy 
nebude transdermální. V průběhu celého minulého století však nebyla ještě ani představa o izolaci kolagenu z živého 
organismu, který pak zůstane v trvalé podobě i mimo tkáň organismu. Byl známý jen jako ohromně složité vlákno či fib-
ril. A takovýto „kolagen“ nadále žije v představách některých lékařů, biologů i kosmetologů.

V sedmdesátých letech se v Polsku rozvinula škola biochemiků zabývajících se výzkumem bílkovin vodních organismů 
na prvotřídní světové úrovni.
Skupina vědců disponovala dokonce námořní výzkumnou lodí „Profesor Siedlecki“. Mezi jejich objevy patří např. 
extrakce potravinových proteinů z mořského planktonu (z antarktického krillu).

V roce 1989 Mieczysław Skrodzki, Antoni Michniewicz a Henryk Kujawa – chemici ze střediska rozvoje rybářských 
družstev v Gdyni – odhalili neuvěřitelně praktickou (patent č. 144584) a vědci ještě po mnoho let později nedoceně-
nou vědeckou metodu. Metodu izolování kolagenu z rybích kůží prostřednictvím jeho hydratace bezprostředně na mo-
lekulární úrovni. 

Senzačnost tohoto objevu spočívá v jeho technologickém pokroku. Při reakci jednoduchého molekulárního kolagenu 
třetího řádu s organickou kyselinou totiž dochází k „přeskoku“ do vodného roztoku. V něm je pak kolagen schopen 
i mimo rybí organismus zachovávat biologicky aktivní strukturu trojité šroubovice, která se za jiných okolností vyskytuje 
pouze u bílkovin v živých organismech. Ryby už jsou dávno zkonzumovány, zatímco kolagen z jejich kůží je bezpečně 
uschován, jako Džin v lampě. Stále ve své biologicky aktivní „živé“ podobě, jako tomu bylo v den, kdy rybáři vyplou-
vali na lov…

Avšak co více. Takto získaný kolagenový hydrát můžeme jednoduchou filtrací zbavit rozměrnějších proteinových částic 
a bílkovinných zbytků, abychom získali hotový gel, který se opravdu prokázal jako ... transdermální.

V historii lidstva první kolagenový preparát, jehož disimilační produkty, vznikající na pokožce pod vlivem tělesné teplo-
ty, pronikají až k fibroblastům – našim tělesným výrobnám kolagenu.
Celosvětovou karierní dráhu této biochemické senzace a opravdový přelom v kosmetologii přibrzdily tři skutečnosti: 
Sami polští vědci nejdříve nevěděli, čeho vlastně dosáhli. Přesněji řečeno, neuměli svůj vynález dobře „prodat“. Ani in-
vestoři se zpočátku nehrnuli. Teprve v době, kdy patentu téměř vypršela patnáctiletá ochranná lhůta a původní vynález-
ci už začali vymírat, začali se objevovat „noví“ otcové, objevitelé a samozvaní „profesoři“ téhož vynálezu.

Kolem kolagenu se vytvořil mediální šum a korunku všemu nasadil patentní úřad. Přijal totiž další „nové vynálezy“, kte-
ré zajisté vycházely ze stejných metod, ovšem záměrně jinak popsaných. Znechucené investory to ještě více odradilo.

Třetím negativem nových kolagenových technologií byla jejich vysoká tržní rizikovost. Tepelná nestabilita, díky níž může 
výrobek velmi snadno ztratit své žádoucí vlastnosti, vynucovala uplatnění chemické konzervace a skladování při níz-
kých teplotách v lednici. Nesplnil tak běžná kritéria, která vyžadují tradiční metody prodeje uplatňované na současném 
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trhu: výrobce – velkosklad – mezisklad – obchodník – klient. Dlouho také nesplňoval běžné záruční podmínky, které 
si nejnáročnější trhy vyžadovaly.

Přesto se našli lidé, kteří si objektivních hodnot kolagenového hydrátu a jeho nebývalého marketingového potenciálu 
všimli. V roce 2002 konečně v Pomořanech zainvestovali do výzkumu za účelem zlepšení metod extrakce a filtrace ko-
lagenu. Hned ve třech samostatných laboratořích vznikly skupinky skvělých mladých chemiků. Od nich pak přicháze-
ly stále tepelně odolnější formule hydrátu a následně i další výrobky na bázi kolagenu, které se svými parametry blížily 
k dokonalosti rybího kolagenu. Výsledným produktem těchto výzkumů se stal právě přírodní kolagen se současnou for-
mulí, odolný poměrně vysokým teplotám (až do 28 °C), ovšem již bez konzervantů.
V této době nejlepší výrobce kolagenu – firma Inventia – si nedokázal najít nejvhodnější metodu k jeho masové distribuci. 
Bez ohromných nákladů na reklamu a na zásobení velkoskladů zbožím neměla nově vzniklá značka přírodního kola-
genu na trhu žádnou šanci. Vyzkoušeli prodej sice skvělého, ale veřejnosti neznámého zboží v běžné síti obchodů, což 
bylo zakončeno prohrou.

Na konci roku 2003 se však v Inventii objevil člověk, který si vytvořil vlastní představu. Jmenoval se Maurycy Turek. Ale 
to už je jiná historie.
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STÁTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM KOSMETICKÝCH
VÝROBKŮ UVEDENÝCH DO OBĚHU

Potvrzení o přijetí formuláře s výpisem informací o výrobku do
Státního informačního systému kosmetických výrobků uvedených

do oběhu na území Polska

Tímto potvrzujeme ke dni 16. 10. 2007 přijetí formuláře s výpisem informací o výrobku do Státního informačního sys-
tému kosmetických výrobků uvedených do oběhu na území Polska v souladu s článkem 8 ze 4. kapitoly ústavy, ze dne 
30. března 2001 o kosmetických výrobcích, (dle zákona ústavy č. 42/2001, čl. 473) a dle nařízení ministra zdravot-
nictví ze dne 25. května 2004 ve věci vzorového formuláře předání výpisu informací do Státního informačního systému 

kosmetických výrobků uvedených do oběhu a také způsobu jejich shromažďování v tomto systému.

91-348 Łódź
ul. Św.Teresy od Dzieciątka Jezus 8
tel.: (0-42) 631 47 25
fax: (0-42) 657 42 95
e-mail: kotwica@imp.lodz.pl 

Středisko spolupráce s WHO
Akreditace polského akreditačního centra 

Łódź, 19. října 2007

Obchodní název kosmetického výrobku PŘÍRODNÍ KOLAGEN INVENTIA FORMULE Q 5-26
Výrobce / dovozce INVENTIA POLISH TECHNOLOGIES s r.o.
Číslo v registru RK/1999898/2007

ul. Św.Teresy od Dzieciątka Jezus 8
91-348 Łódź www.imp.lodz.pl

NIP: 724-000-31-25
REGON: 000288538
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ODBORNÁ VÝZKUMNÁ LABORATOŘ ITA – TEST 
ÚSTAV DERMATOLOGICKÉHO VÝZKUMU, APLIKAČNÍCH A CHEMICKÝCH

KOSMETICKÝCH VÝROBKŮ I HOSPODÁŘSKÉ CHEMIE
01-434 Warszawa, ul. Obozowa 82 A, paw.1

tel./fax 837-28-20, tel.: 877-36-00; 877-36-04 tel.kom:. 0601 35 11 05
e-mail: itatest@itatest.it.pl; laboratorium.itatest@wp.pl

www.itatest.it.pl NIP 527-10-59-491
bankovní účet PKO BP XVIII O/W-wa nr 03 10201185 0000 4102 0081 7783

ZVLHČENÍ POKOŽKY (j.p.)

P0 Pk 
2 Pk

4

Xprůměr [j.p.] 61 70 75

Průměrný nárůst zvlhčení pokožky [j.p.] 9 14

Průměrný nárůst zvlhčení pokožky % 100* 15 23

VYHLAZENÍ POKOŽKY

P0 Pk 
2 Pk

4

Xprůměr [j.p.] 15 13 12

Průměrný nárůst vyhlazení pokožky [%] 100* 12 19

HLOUBKA VRÁSEK

P0 Pk 
2 Pk

4

Xprůměr [j.p.] 0,15 0,15 0,10

Průměrný nárůst vyhlazení pokožky [%] 100* 21 36

PEVNOST POKOŽKY CELKOVÁ PRUŽNOST POKOŽKY PLASTIČNOST POKOŽKY

Xprůměr [j.p.] 0,1546 0,1964 0,2191 0,6597 0,6965 0,7322 0,3266 0,3058 0,2590

Prům. nárůst [%] 100* 26 42 100* 6 11 100* 6 17

TABULKA 2

TABULKA 4

TABULKA 5

TABULKA 3

Kde:
P0 – měření prováděné před začátkem používání preparátu,
Pk2 – měření provedené po 2 týdnech používání preparátu,
Pk4 – měření provedené po 4 týdnech používání preparátu.
* – jako 100 % byl přijat výsledek P0

Kde:
P0 – měření prováděné před začátkem používání preparátu,
Pk 2 – měření provedené po 2 týdnech používání preparátu,
Pk4 – měření provedené po 4 týdnech používání preparátu.
* – jako 100 % byl přijat výsledek P0
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PŘÍRODNÍ KOLAGEN
FORMULE Q 5-26

Průměrné výsledky měření zvlhčení pokožky líce před,
po 2 a po 4 týdnech užívání přípravku (j.p.)
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0
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PŘÍRODNÍ KOLAGEN
FORMULE Q 5-26

Průměrné výsledky měření vyhlazení pokožky líce a zjemnění hloubky vrásek 
(okolí očí) před, po 2 a po 4 týdnech užívání přípravku [%] 
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PŘÍRODNÍ KOLAGEN
FORMULE Q 5-26

Průměrné výsledky měření biomechanických parametrů pokožky líce před,
po 2 a po 4 týdnech užívání přípravku [%]
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Kód testované osoby
[číslo, iniciály, věk]

Zvlhčení pokožky
[jedn]

Zmenšení hloubky vrásek [%]

P0 Pk 
2 Pk

4 po 2 týdnech
aplikace

po 4 týdnech
aplikace

1-TM/60 56 66 75 18 34

2-MS/39 66 74 75 12 14

3-ChM/60 58 68 72 17 24

4-MA/39 64 74 77 16 20

5-MS/39 65 72 75 11 15

6-MM/60 58 68 77 17 66

X průměr 61 70 75 15 23

Kód testované osoby
[číslo, iniciály, věk]

Pevnost pokožky [jedn] Nárůst pevnosti pokožky [%]

P0 Pk 
2 Pk

4 po 2 týdnech 
aplikace

po 4 týdnech 
aplikace

1-TM/60 0,1305 0,1600 0,1865 23 43

2-MS/39 0,2550 0,3350 0,3650 31 43

3-ChM/60 0,1367 0,1550 0,1633 13 20

4-MA/39 0,1067 0,1467 0,1700 37 59

5-MS/39 0,1185 0,1450 0,1667 22 41

6-MM/60 0,1800 0,2366 0,2630 31 46

X průměr 0,1546 0,1964 0,2191 26 42

Kód testované 
osoby
[číslo, iniciály, věk]

Pružnost epidermy [jedn] Nárůst pružnosti epidermy [%]

P0 Pk 
2 Pk

4 po 2 týdnech 
aplikace

po 4 týdnech 
aplikace

1-TM/60 0,7650 0,8889 0,9130 16 19

2-MS/39 0,8667 0,8974 0,9259 4 7

3-ChM/60 0,6277 0,7750 0,8596 24 37

4-MA/39 0,7838 0,8297 0,8877 6 13

5-MS/39 0,6486 0,7664 0,7834 18 21

6-MM/60 0,7984 0,8432 0,8730 6 9

X průměr 0,7469 0,8334 0,8738 13 18

TABULKA 6 TABULKA 7

TABULKA 8

Průměrné výsledky měření zvlhčení pokožky líce (blízko očí) před začátkem aplikace,
po 2 a 4 týdnech používání preparátu. CERNEOMETER CM 825 PC

Průměrné výsledky měření pevnosti pokožky líce (okolí očí) před zahájením aplikace,
po 2 a 4 týdnech používání preparátu.

Průměrné výsledky měření pružnosti svrchní vrstvy pokožky líce (blízko očí) před začátkem 
aplikace, po 2 a 4 týdnech používání preparátu. CUTOMETER SEM 575

Kde:
P0 – měření prováděné před začátkem používání preparátu,
Pk2 – měření provedené po 2 týdnech používání preparátu,
Pk4 – měření provedené po 4 týdnech používání preparátu.

Kde:
P0 – měření prováděné před začátkem používání preparátu,
Pk2 – měření provedené po 2 týdnech používání preparátu,
Pk4 – měření provedené po 4 týdnech používání preparátu.

Kód testované 
osoby
[číslo, iniciály, věk]

Celková pružnost [jedn] Nárůst celkové pružnosti [%]

P0 Pk 
2 Pk

4 po 2 týdnech 
aplikace

po 4 týdnech 
aplikace

1-TM/60 0,6962 0,7420 0,7500 7 8

2-MS/39 0,7046 0,7621 0,7826 8 11

3-ChM/60 0,6429 0,6441 0,7143 0 11

4-MA/39 0,6677 0,7051 0,7143 6 7

5-MS/39 0,5997 0,6667 0,7009 11 17

6-MM/60 0,6471 0,6591 0,7308 2 13

X průměr 0,6597 0,6965 0,7322 6 11

Kód testované 
osoby
[číslo, iniciály, věk]

Plastičnost pokožky [jedn] Zlepšení plastičnosti pokož-
ky [%]

P0 Pk 
2 Pk

4 po 2 týdnech 
aplikace

po 4 týdnech 
aplikace

1-TM/60 0,4500 0,4444 0,3000 1 27

2-MS/39 0,2000 0,1875 0,1739 6 13

3-ChM/60 0,3348 0,2903 0,2667 12 20

4-MA/39 0,3485 0,3333 0,2899 4 7

5-MS/39 0,3066 0,3067 0,2865 0 7

6-MM/60 0,3198 0,2727 0,2370 15 26

X průměr 0,3266 0,3058 0,2590 6 17

Kód testované osoby
[číslo, iniciály, věk]

Vyhlazení pokož-
ky [jedn]

Nárůst vyhlazení pokožky [%]

P0 Pk 
2 Pk

4 po 2 týdnech 
aplikace

po 4 týdnech 
aplikace

1-TM/60 15 14 14 7 7

2-MS/39 18 15 13 20 28

3-ChM/60 12 11 10 8 9

4-MA/39 14 11 10 21 29

5-MS/39 12 12 10 0 17

6-MM/60 17 14 13 18 24

X průměr 15 13 12 12 19

TABULKA 9

TABULKA 10 TABULKA 11

Průměrné výsledky měření celkové pružnosti svrchní vrstvy pokožky líce (blízko očí)
před začátkem aplikace, po 2 a 4 týdnech používání preparátu. CUTOMETER SEM 575 

Průměrné výsledky měření plastičnosti pokožky líce (blízko očí) před začátkem aplikace,
po 2 a 4 týdnech používání preparátu. CUTOMETER SEM 575

Výsledky měření vyhlazení (počítáno podle plochy) pokožky líce před začátkem 
aplikace, po 2 a 4 týdnech používání preparátu. VISIOSCAN VC 98 

Kde:
P0 – měření prováděné před začátkem používání preparátu,
Pk2 – měření provedené po 2 týdnech používání preparátu,
Pk4 – měření provedené po 4 týdnech používání preparátu. 
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Kód testované 
osoby
[číslo, iniciály, věk]

Hloubka vrásek 
[jedn]

Zmenšení hloubky vrásek [%]

P0 Pk 
2 Pk

4 po 2 týdnech 
aplikace

po 4 týdnech 
aplikace

1-TM/60 0,14 0,1 0,08 29 43

2-MS/39 0,16 0,11 0,1 31 37

3-ChM/60 0,13 0,09 0,08 31 38

4-MA/39 0,16 0,14 0,11 12 31

5-MS/39 0,12 0,11 0,08 8 33

6-MM/60 0,18 0,15 0,12 17 33

X průměr 0,15 0,12 0,1 21 36

TABULKA 12
Výsledky měření hloubky vrásek (okolí očí) před zahájením aplikace, po 2 a 4 

týdnech používání preparátu. SKIN VISIOMETER SV 600 

Kde:
P0 – měření prováděné před začátkem používání preparátu,
Pk2 – měření provedené po 2 týdnech používání preparátu,
Pk4 – měření provedené po 4 týdnech používání preparátu. 

Výsledná zpráva z aplikačních a přístrojových výzkumů B -17477/3345/08
PŘÍRODNÍ KOLAGEN FORMULE Q 5–26

Testovaná 2 – MS/39

PROFIL POKOŽKY PŘED POUŽITÍM PREPARÁTU

Testovaná 4 – MA/39

PROFIL POKOŽKY PŘED POUŽITÍM PREPARÁTU

PROFIL POKOŽKY PO 2 TÝDNECH POUŽÍVÁNÍ PREPARÁTU PROFIL POKOŽKY PO 2 TÝDNECH POUŽÍVÁNÍ PREPARÁTU 

PROFIL POKOŽKY PO 4 TÝDNECH POUŽÍVÁNÍ PREPARÁTU PROFIL POKOŽKY PO 4 TÝDNECH POUŽÍVÁNÍ PREPARÁTU 

PROFIL POKOŽKY PŘED I PO POUŽÍVÁNÍ PREPARÁTU PROFIL POKOŽKY PŘED I PO POUŽÍVÁNÍ PREPARÁTU

R4 = 0,16 R4 = 0,16

R4 = 0,11 R4 = 0,14

R4 = 0,10 R4 = 0,11

Příjmení a podpis osoby,
 která zpracovala výslednou zprávu

Příjmení a podpis osoby zodpovědné 
za dermatologické ohodnocení

Příjmení, funkce a podpis osoby
autorizující výslednou zprávu
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OSVĚDČENÍ
O ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI

CERTIFICATE
OF HEALTH QUALITY

HŻ/02961/01/2008

Tímto se potvrzuje, že níže uvedený kosmetický prostředek o složení, účelu a způsobu použití,
deklarovaném výrobcem, nepředstavuje žádnou hrozbu pro zdraví člověka.

This is to certify that the below named cosmetic product, having composition, purpose and instruction of usage
as declared by its manufacturer, is not hazardous to human health.

Výrobek: Přírodní kolagen Inventia, Receptura Q 5-26: Platinum, Silver, Graphite
(Product) 

Výrobce:  INVENTIA / ROTMANKA
(Manufacturer)

Tento dokument byl vydán pro:
This certificate is issued on request and to be used by:

 INVENTIA Polish Technologies Sp. z o.o.
 83-010 STRASZYN
 ROTMANKA, ul. Bukowa 11

Podle zákona o kosmetických přípravcích ze dne 31. března 2001 (Sb. z. PR č. 42, pol. 473 s pozdějšími změnami)
výrobce je povinen dodržovat ustanovení v něm uvedená a mít dokumentaci uvedenou v čl. 11 tohoto zákona. 

Toto osvědčení je platné po dobu 5 let ode dne vystavení.
Osvědčení se vydává na žádost žadatele. 

Za správnost:
COLWAY Spólka Jawna
ul. Hippiczna 19
84-207 KOLECZKOWO
Tel. (58) 677 87 59, tel./fax (58) 676 20 27
Mob. tel. 0602 263 871, 0606 146 677

Warszawa, 31. července 2008
Osvědčení bylo zapsáno do databáze pod číslem: 1649

www.pzh.gov.pl 

NÁRODNÍ ÚSTAV VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
- STÁTNÍ HYGIENICKÝ ÚSTAV

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO POTRAVINY A SPOTŘEBNÍ PŘEDMĚTY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
DEPARTMENT OF FOOD AND CONSUMER ARTICLES RESEARCH

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 • Tel.: (48-22) 54-21-314 • Fax: ústředna (48-22) 849-35-13 • (48-22) 54-21-255, 54-21-392

• 
N

Á
RODNÍ ÚSTAV

 •  V
E

Ř
EJNÉHO ZDR

A
V

Í

Založen v r. 1918

VEDOUCÍ ZÁVODU
Výzkumného ústavu pro potraviny a spotřební předměty

*soudní překlad z polského jazyka, original certifikátu ve firmě Colway ČR
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ODBORNÝ POSUDEK ALERGIZUJÍCÍCH 
A TOXICKY DRÁŽDIVÝCH VLASTNOSTÍ

 KOLAGENOVÉHO GELU Z RYBÍCH KŮŽÍ 
FIRMY INVENTIA POLISH TECHNOLOGIES

Na Dermatologické klinice LA v Gdaňsku v době od 20. do 23. 7. 2003 proběhl výzkum s cílem prokázat eventuální 
alergizující a toxicky dráždivé vlastnosti kolagenového gelu z rybích kůží firmy INVENTIA POLISH TECHNOLO-

GIES. 

Materiál a metody
Výzkum byl proveden ve skupině 30 osob: 14 pacientů Dermatologické kliniky LAG a 16 zdravých lidí. Mezi účastní-
ky výzkumu bylo 21 žen a 9 mužů ve věku od 16 do 81 let. Na základě dermatologického výzkumu byly u klinických 

pacientů rozpoznány následující nealergické dermatózy: lupénka, bércové vředy, twardzina ograniczona, lysienie 
plackowate, rakovina základní buněčné vrstvy kůže, acne rosacea a rovněž alergická onemocnění kůže: 

alergický zánět žil.

U všech testovaných osob byl výzkum prováděn metodou plátkových zkoušek (na svrchní vrstvu pokožky) podle 
Jadassona - Blocha v modifikaci Rudzkého. Na odmaštěnou pokožku mezi lopatkami, bez chorobných změn, byly 

nakládány Whatmanovy papírové plátky se zkoumaným preparátem v běžně používané koncentraci. Plátky byly za-
krývány folií s cílem vytvoření okluze (tepelného balu) a následně přilepovány k pokožce náplastí. Testovací plátky byly 

přikládány na 48 hodin. Výsledky byly odečítány 15 minut po sejmutí plátků a po uplynutí dalších 24 a 48 hodin.

Výsledky
U všech testovaných, jak ve skupině zdravých, tak i u pacientů s alergickými i nealergickými dermatózami, testovací 
plátky se zkoumaným kolagenovým gelem na pokožce vyšly negativně. To znamená, že u nikoho ze zúčastněných 

nebyla pozorována žádná změna na pokožce v odlehlých polohách.

Závěry
Negativní výsledky testovacích plátků u všech zúčastněných nám dovolují potvrdit, že kolagenový gel Inventia Polish 

Technologies nepůsobí alergizačně ani toxicky dráždivě.

KOGOTEST s.c.
Testový výzkum kosmetických výrobků
a prostředků hospodářské chemie, konzultace
DERMATOLOGICKÁ AMBULANCE
80-461 Gdaňsk- Zaspa, Startowa 15B
tel.: 556-67-73, fax. 557-47-47

DERMATOLOGICKÁ KLINIKA
LÉKAŘSKÉ AKADEMIE V GDAŇSKU

80-211 Gdaňsk, ul. Dębniki 7
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VÝSLEDKY MIKROBIOLOGICKÉHO VÝZKUMU Č. 68/B/04

přípravku „Přírodní kolagen 5-23‘‘ označeného datem výroby 20. 2. 04 a dodaného dne 23. 2. 04.
Výzkum byl proveden po tříměsíčním období jeho skladování v předepsané teplotě.

HODNOCENÍ: Vzorek kolagenu je v souladu s požadavky stanovenými normou
PN – 85 / C – 77023. Metodika výzkumu podle normy PN – 85 / C – 77022.

Výzkum provedl:

WILBO akciová společnost
Oddělení – výrobní závod mražené výroby
81-340 GDYNIA ul. Hryniewieckiego 8A

NIP 587 - 000 – 80 – 34 Regon 191312270
Tel.: (58) 620-05-15, 602-70-23

MIKROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ
při WILBO akciová společnost
81-340 GDYNIA ul. Hryniewieckiego 8A

V Gdyni 31. 5. 2004 

P.č. ÚČEL VÝZKUMU GRAMÁŽ VZORKU VÝSLEDKY

1 Bakterie skupiny Coli a E Coli 0,1 g Nepřítomny

2 Choroboplodné zárodky 0,1 g Nepřítomny

3 Bakterie typu Salmonella 25 g Nepřítomny

4 Anaerobní bakterie Clostridium 0,1 g Nepřítomny

5 Jiné anaerobní vytrvalé bakterie,
redukující sírany

0,1 g Nepřítomny

6 Pseudomonas aerugin 0,1 g Nepřítomny

7 Celkový počet aeruginosa
mikroorganismů

1,0 g < 10

8 Množství plísní 1,0 g Nepřítomny

9 Průměrné pH pro vzorek o teplotě
20 °C

3,98

10 Zůstatek sušiny 2,50 %
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AKREDITOVANÁ VÝZKUMNÁ LABORATOŘ POD PCA (Č. AB 079). ČLEN ANALITIK PRO FOSFA A GAFTA

VÝSLEDKY Z VÝZKUMU Č. ZL/12398/2007

ODBORNÉ ZNALECTVÍ A LABORATORNÍ VÝZKUM

J.S.HAMILTON POLAND LTD. Sp.z o.o.
LABORATOŘ (DŘÍVE J.S.H. LABORATOŘE Sp.z o.o.)

strana/stran
1/1

Ul. Indijska 13
81-336 Gdynia
NIP: 586-000-60-39

tel.: +58 660 27 51
tel.: +58 620 40 11
fax: +58 621 98 10

info@jshlab.com.pl
www.jshlab.com.pl
www.hamilton.net.pl

Jméno a adresa objednavatele

„COLWAY“ M. Turek; J. Zych Sp.j.
Ul. Hippiczna 19
84-207 Koleczkowo

Předmět výzkumu
KOLAGEN

Popis vzorku

Objednávka ze dne 3. 9. 2007
PŘÍRODNÍ KOLAGEN

Vzorky byly dodány OBJEDNAVATELEM.

Datum obdržení vzorku
4. 9. 2007

Datum ukončení výzkumu
5. 10. 2007

Druh výzkumu Metoda Výsledek

x Dynamická lepivost při 20°C Brookfield DVIII ultra 3431269 mPa s

x Hustota při 20°C Pikometricky 1,0089 kg/dm3

x Metanol HS-GC-FID 40,4 mg/kg

Barva vizuálně Bílo-perlová

Arzen  AOAC XVII-2000 912/ICP <0,05 mg/kg

*Olovo PB-19ICP vyd. I. ze dne 24. 6. 1996 <0,05mg/kg

*Rtuť PB-30/CVAAS vyd. II. ze dne 8. 11. 2006 0,0008 mg/kg

VÝSLEDKY SE VZTAHUJÍ VÝHRADNĚ KE ZKOUMANÉMU VZORKU / ZKOUMANÝM VZORKŮM.
VÝSLEDNÁ ZPRÁVA OBSAHUJE 7 VÝSLEDKŮ A BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU LABORATOŘE NESMÍ BÝT JAKO CELEK
ANI JAKO JEJÍ ČÁST ŠÍŘENA.

* AKREDITOVANÝ VÝZKUM 
x *AKREDITOVANÝ VÝZKUM U PODSUBJEKTU
x VÝZKUM U PODSUBJEKTU Formulář PO -- 14/08 vyd. ze dne 1. 4. 06 

VYKONAL
KM

DATUM 2007 -- 10 – 16

Z ODBORNÉHO HLEDISKA za obsah
odpovídá

POTVRDIL
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HISTORIE VZNIKU COLWAY
Marketingový potenciál přírodního kolagenu je ohromný. Dnes se o tom již přesvědčily tisíce lidí. Výrobky mají sta-
bilní pověst i cíl. Předvídat to však již v roce 2003 a na vlastní oči vidět milion prodaných balení, to vyžadovalo 
pořádnou VIZI. Takovouto vizi měl Maurycy Turek, který se léta pohyboval v obchodě s bezprostředním prodejem 
a v síťovém marketingu. Koncem roku 2003 se nechal zaměstnat v Inventii jako marketingový ředitel bez nároku na stá-
lou mzdu. Provedl revoluci v ceníku přírodního kolagenu a rovněž ve strategii řízení poptávky. Vytvořil základy jednodu-
chého a liberálního finančního systému pro spotřební síť, organizovanou formou network marketingu, bez jakýchkoli nu-
cených startovních nákupů, známek sektářství či pyramid, které byly známy z podobných typů podnikání pocházejících 
z Ameriky či západní Evropy. Na jaře roku 2004 Maurycy Turek spolu se svým společníkem – Jarosławem Zychem – za-
ložili COLWAY, v historii MLM první společnost se štítem v.o.s., zaručující svým členům veškerá práva a ručící za závazky 
celým jměním firmy i osobním majetkem podílníků. Na trhu zcela nová síť spotřebitelů si rychle získala srdce mnoha lidí. Do-
šlo k tomu díky unikátnímu charakteru výrobků, jejichž věhlas se po zemi rychle rozšířil. Další příčinou byl poměrně snadný 
postup v kariéře do manažerské pozice, která již zaručovala zajímavé slevy při nákupu a možnosti získat nemalé provize 
za práci při získávání nových členů sítě.

Provize, které pak skutečně byly po všechna dlouhá léta vypláceny, a co je nedůležitější, rychlostí blesku. Síti COLWAY 
postačilo jen několik měsíců na to, aby se díky obratu stala smluvním výhradním distributorem kolagenových výrobků 
a výhradním držitelem značky Přírodní kolagen. V letech 2004–2005 prošlo informačními schůzkami COLWAY více 
než sto ticíc osob! Náklad vydání „modrého sešitu“ pro zaškolení do problematiky dosáhl 85 tisíc exemplářů. Bylo uza-
vřeno téměř 30 tisíc distribučních smluv (do r. 2012 téměř 80 000!). Při ročních oslavách ve Varšavě v roce 2005 se se-
šlo více než 1 200 členů. Manažeři, kteří se stali pilíři pro nově se rodící obratové struktury, vydělali skutečně zajímavé 
peníze. Tisíce lidí si díky kolagenu vylepšily svůj domácí rozpočet.

V roce 2006 prošla organizace COLWAY lehkou krizí, kterou se podařilo rychle zažehnat pomocí nového programu 
školení a díky důslednému rozšiřování sortimentu kolagenových výrobků. Začala se také zahraniční expanze rybího ko-
lagenu. Dostal se na trh v desítkách dalších zemí. Silné distribuční organizace se však zformovaly zejména tam, kde se 
šířily koncepce spotřebitelské sítě a bezprostředního prodeje. Do roku 2012 vzniklo zastoupení firmy v České republice 
(v roce 2005), na Ukrajině, na Slovensku, v Itálii, v Rusku, Bulharsku i ve Velké Británii. Menší, i když poměrně dobře fun-
gující také ve Francii, Švýcarsku, Bělorusku, Rakousku, Německu, Spojených Státech, Kanadě, Vietnamu, Číně, Austrálii, 
Maďarsku, Irsku, Španělsku, Řecku, Kazachstánu, v arabských i skandinávských zemích. Dokonce na Antilách... Mezi 
desítkami tisíc lidí, kteří uzavřeli s COLWAY distribuční smlouvy, bylo v roce 2012 kolem 6 000 aktivních, ve smyslu neu-
stálého odběru výrobků nejen pro vlastní spotřebu. COLWAY není akviziční společností naháněčů a dokonce od takové 
formy prodeje srdečně odrazuje, jako od techniky nevděčné a neúčinné. Tento byznys se opírá o velmi silný mecha-
nismus rozhovoru se spotřebitelem. Pomocí doporučení výrobků a zejména prodeje jeho obchodního potenciálu, který 
dřímá v organizaci zmíněného síťového mechanismu prodeje.

Organizaci COLWAY tvoří z největší části dámy důstojného věku, což je pochopitelné i vzhledem k charakteru výrob-
ků. Objevují se však mezi nimi také pánové, a to stále mladší. Stovkám lidí již kolagen i spotřebitelská síť COLWAY 
změnily výrazným způsobem život. Tisícům lidí vylepšily finanční rozpočet a desítkám tisíc pak vzhled i zdraví. Po 
osmi letech působení i ty největší světové organizace tohoto typu – jak dokazuje historie MLM – teprve startova-
ly z garáže. Síť COLWAY se za stejnou dobu stala zatím nepříliš mocnou, ale přesto již sítí stabilní a mezinárodní. 
S pověstí spolehlivosti a vypracovanou značkou kvality výrobků.

COLWAY přežil v nezměněné dobré formě 8 let útoků jiných síťových marketingů, které se pokoušely nejrůznějšími klič-
kami přetáhnout jeho členy. Daří se to hlavně díky ultraliberální a neobvykle lidské politice. Díky bezprecedentní svobo-
dě působení i hospodaření se vzniklými obraty.

COLWAY diametrálně předběhl svoji domácí konkurenci vyrábějící jiné kolagenové gely. Historicky unikátní příklad fir-
my s network marketingem ze střední Evropy, která dokázala otočit směr své ekonomické křivky vzhůru. Manažeři 

COLWAY totiž nejsou posledním článkem potravního řetězce, jak tomu bývá u zahraničních prodejních sítí. Jsou naopak 
jejich rozbuškami. Mnohá města, regiony i státy jsou před nimi stále otevřeny. Výrobky šířené v sítích se zpravidla opa-
kují. Kolagen a jeho deriváty jsou unikátní. Nemají sobě rovné a vskutku ani opravdovou konkurenci.
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE O KOLAGENU
Kolagen tvoří podle různých zdrojů 30 – 45 % bílkovin v našem organismu. Je to bílkovina mládí. Rozhoduje o našem 
biologickém stáří, vzhledu, odolnosti vůči nemocem a dokonce i o naší náladě. Na stavu naší pojivové tkáně, která je 
tvořena převážně z kolagenu, závisí prakticky vše, co souvisí s kondicí našeho organismu. Dokud v něm procesy syn-
tézy kolagenu probíhají správně, měli bychom být nejen mladí a krásní, ale zejména relativně zdraví. Jakmile však za-
čnou slábnout, řídnou nám kosti, slábne zrak, tvrdnou stěny cév a pokožka se začíná vrásčit. Na tváři se nám odráží 
skutečný stav našeho tělesného kolagenu. Na její pokožce spolu s elastinem utváří proteinovou síťku, která váže vodu.

Kolagen je důležitou bílkovinou. Aristokrat mezi proteiny. Nenavazuje se do žádných meziřetězců, protože u více než 
20 popsaných typů kolagenu nebylo nikdy prokázáno jejich propojení. Jakožto jediná bílkovina „splétá“ aminokyseli-
ny, z nichž se skládá, do pravidelných sekvencí řetězců. Kolagen nám nebyl dán navždy. Neustále se regeneruje a vy-
měňuje pomocí syntézy a rozpadu (disimilace).

Například v játrech trvá jeho kompletní výměna necelý měsíc. V chrupavkách je to více než rok, v pokožce 110–150 
dní. Dokud dochází k pravidelné a plné výměně, tkáň je svěží a mladá. Kolagen vzniká ve tvořivých buňkách zvaných 
fibroblasty a chondrocyty, procesem zvaným kolagenogeneze. Vyvíjí se od jednoduchého řetězce aminokyselin přes 
formu spirály (šroubovice), poté trojité šroubovice až po fibril a vláknitou podobu. Vlákna kolagenu tvoří svazky, z nichž 
pak vzniká tkáň. Ve spirální fázi (šroubovic) se kolagen většiny obratlovců žijících na Zemi stavbou příliš neliší. Lidský se 
od rybího odlišuje jen velmi nepatrně ve složení z aminokyselin v sotva jediném z řetězců v sekvenci.

Do stadia třetího řádu (trojité šroubovice), které má ještě molekulární charakter, je kolagen stále rozpustný ve vodě. Ve 
smyslu toho, že při hydrataci bílkovina navazuje molekuly H2O. Přesto se však donedávna nikomu nepodařilo zachovat 
cennou trojspirální konzistenci mimo žijící organismus. Tím spíše pak v podobě gelového kolagenového hydrátu nalité-
ho do skleněných nádob a zachovávajícího relativně vysokou teplotní stabilitu.

Kolagen si zachovává strukturu trojité šroubovice díky mezispirálním vazbám, které se mohou velmi snadno porušit, na-
příklad pod vlivem teploty. U člověka, jak víme, při 42 °C. U organismů s proměnlivou tělesnou teplotou (např. u ryb) je 
tato teplotní hranice závislá na teplotě jejich přírodního prostředí. Právě proto hydrát kolagenu, který představuje pod 
obchodním názvem Přírodní kolagen vlajkový výrobek firmy COLWAY, vyžaduje pečlivou ochranu před vysokou tep-
lotou!

Přehřátím (např. na slunci či v autě, poblíž zdrojů tepla či v přehřáté koupelně) tak můžeme způsobit jeho denaturaci 
a přechod do neúčinné podoby. Stane se pouhým klubkem bezcenných bílkovin, které mohou již za pár hodin zcela 
ztratit svoji biologickou aktivitu. Tato vlastnost kolagenového hydrátu pak rozhodla o další strategii pro jeho bezpro-
střední distribuci, která neprobíhá cestou prodeje v tradiční síti obchodů.

Kolagen je znám lékařům i kosmetologům převážně ve své vláknité podobě, tedy jako látka s velkými molekulami, kte-
ré se nemohou vstřebat pod povrch lidské pokožky. Z těchto teorií se pak rodí mnoho nedorozumění a pochybností 
o schopnosti pronikání přírodního kolagenu. Zároveň však víme, že produkty rozpadu šroubovic molekulárního rybího 
kolagenu svrchní vrstvu pokožky překonají bez problémů. Dostávají se pod ni přírozenými kanály, cestou mezi buňkami, 
podél keratinových usazenin až do hlubokých vrstev pokožky a dále... Transepidermálnost produktů rozpadu molekul 
rybího kolagenu nespočívá v jejich bezprostředním zapojení do řetězců lidského organického kolagenu. Abychom ten-
to pricncip co nejsnáze vysvětlili, můžeme říci, že mechanismus je založen na stimulaci fibroblastů tak, aby došlo ke zvý-
šení produkce vlastního kolagenu.

Hydrát kolagenu bývá také lyofilizován. Výsledkem je unikátní sestava volných aminokyselin s maximální vstřebatelnos-
tí, jakou kdy prokázal kterýkoli dosud na světě vyizolovaný bílkovinný preparát. Suchá hmota získávaná z molekul ry-
bího kolagenu se stala základem pro výživový doplněk, nutrikosmetický přípravek a biokorektor s obchodní značkou 
COLVITA. Stala se také žádaným výrobkem v kosmetologii.

Kolagen je tématem pro zapálené. Pokud se vydáte do tajemných hlubin vědění o něm, dozvíte se nebývalé informace 
o našem organismu i mechanismech jeho stárnutí. COLWAY tak přináší klientům ze všech kontinentů senzační novinku. 
Unikátní výrobky, které se na rozdíl od nejlepších kosmetických výrobků na světě nesnaží jen více či méně úspěšně za-
žehnávat následky, ale dokáží útočit na příčiny stárnutí organismu. COLWAY může svoji nabídku doložit také vědecký-
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mi podklady této biochemické senzace. V odborné lékařské literatuře podobě byla tato problematika zpracována pou-
ze v jediné knize – autora, výzkumníka kolagenových bílkovin a praktikujícího lékaře S. A. Batečka: „Kolagen – nová 
strategie zachování zdraví a prodloužení mládí“. Je to průkopnická disertace. Kromě ohromného vědění o kolagenu 
a lidském organismu nám dává vědecké a medicínské základy pro náš byznys. Dozvíme se v ní množství informací prak-
tických rad pro zdraví, které již mnoha lidem doslova zcela změnily život. Doporučujeme Vám četbu této knihy. Pro oso-
by, které mají zájem vydělávat s COLWAY peníze, je její četba povinná.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE O VÝROBCÍCH
Přírodní kolagen je naším vlajkovým výrobkem. Je to vodný roztok (hydrát) 
kolagenu třetího řádu, který byl izolován bezprostředně z kůží sladkovodních 
ryb. Molekuly kolagenu při reakcích s organickou kyselinou váží vodu a po 
celou dobu si udržují svoji trojitou spirální formu, ve které „přeskakují“ do roz-
toku. Zde přírodní cestou vzniká „živá“ a biologicky aktivní gelová hmota, 
kterou je však možné při zachování sterility a teploty do 26 – 28 °C skladovat 
i desítky měsíců. Kolagenový hydrát může po určité době mírně zežloutnout, 
což je typická vlastnost bílkovin, ale jeho hodnotu to nijak nesnižuje. Transder-
mální schopnosti a biologickou aktivitu však ztrácí asi po 30 – 40 hodinách 
v případě, kdy přejde do kapalného skupenství. To nastává většinou v násled-
ku jeho přehřátí.

Doba použitelnosti (jeden rok) byla stanovena z obchodních důvodů. V praxi je výrazně delší. Kolagenový gel se vyrá-
bí ve třech různých stupních pigmentace. Bílý transparentní (Platinum) je získáván z břišní krajiny rybích kůží, kde se při-
rozeně pigment nevyskytuje. Šedý perlový (Silver) z bočních partií ryb a šedý tmavší (Graphite) ze hřbetních partií. Ce-
nové rozdíly jsou dány zejména dostupností jednotlivých surovin a jejich získávaným množstvím. „Nejčistší“ kolagen se 
rozpadá na biochemicky menší částice kolagenu nižšího řádu, což mu umožňuje se snadněji vstřebávat a díky čemuž je 
také určen k péči o nejjemnější části těla. Jeho aminokyselinové složení i struktura podjednotek v řetězcích se však od ko-
lagenu s tmavšími stupni pigmentace nijak výrazněji neliší. Kolagen Graphite a Silver tedy nejsou nijak výrazně „horší“ 
než nejčistší forma Platinum.

Přírodní kolagen je kosmeceutikum XXI. století. Zaprvé – na rozdíl od tisíců kosmetických přípravků ze skupiny anti-age 
kolagen skutečně útočí na hlavní a opravdovou příčinu stárnutí pokožky, místo zažehnávání následků. Zadruhé – ko-
lagen je přírodním výrobkem nejen podle názvu. Abychom to pochopili, vystačí přečíst složení INCI i těch nejlepších 
a snad i nejdražších kosmetických přípravků, krémů či světově proslulých elixírů. V jejich složení se často skrývá čtvrti-
na Mendělejevovy tabulky. Konzervanty, zlepšovače, uměle tvořené proteiny, syntetické vitamíny, hormony, agresivní 
nosiče. Mezi nimi pak nezřídka i alergeny, látky podezřívané jako karcinogenní nebo dokonce toxické. Krátké složení 
INCI v Přírodním kolagenu probouzí závist mnoha kosmetologů: voda, biologicky aktivní bílkovina – kolagen, drob-
né množství sesterské bílkoviny zvané elastin a v symbolickém množství také kyselina mléčná. Ta se v malém vyskytuje 
také přirozeně v lidském těle (např. ve svalech a v pokožce). Součástí je rovněž mastná kyselina o krátkém řetězci vá-
zaná jednoduchým alkoholem (caprylyl glycol). Tato sloučenina se také stala senzační náhradou konzervantů. Dokáže 
prolomit ochranné bariéry bakterií, které by se mohly vyskytnout v bílkovinách! Celkem tedy asi 4–5 složek a dost! Žád-
né parabeny a barviva, aromata či jiné látky anorganické chemie. Ještě můžeme dodat, že kolagen je pravděpodobně 
jediným kosmetickým přípravkem na světě, který konzumenti jedí, a to s neobyčejnými výsledky. Právě k takovýmto vý-
robkům se teď budou trendy látkové kosmetologie ubírat. To však potrvá ještě pár desetiletí. My takový výrobek máme 
v rukou JIŽ dnes. Dosud se ještě žádnému velkému výrobci nepodařilo zopakovat proces hydratace bílkovin, které si 
uchovávají svoji trojspirální podobu i ve skleněné lahvičce. Tedy už ne jen pár chvilek v laboratoři, ale po mnoho měsí-
ců doma u zákaznice.

Přírodní kolagen není panaceum ani tekutý zázrak, který by dokázal odstranit hlubokou stařeckou vrásku – představující 
vskutku starou ránu na pokožce. Pokud jej však systematicky dvakrát denně aplikujme na mokrou (!) pokožku, dokáže 
již po cca třech měsících zlikvidovat tzv. suché vrásky, které vznikají v následku nedostatku vody ve svrchní vrstvě pokož-
ky. Výrazně zjemňuje také čerstvé vrásky stařecké a mimické. Co je však z toho nejdůležitější: Přírodní kolagen stimu-
lací fibroblastů dokáže na dlouhé roky pozastavit hlavní procesy rozpadu (disimilace) našeho organického kolagenu 
I. a III. typu. V praxi to znamená, že se na dlouhá léta neobjevují nové vrásky!!! Už jen pro tuto tisíckráte potvrzenou 
a absolutně opravdovou funkci je to výrobek snů pro miliardy lidí na světě. Jen je třeba jim ho představit!
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Není přitom zapotřebí dodávat Přírodnímu kolagenu vlastnosti, které nikdy neměl. Nemusíme přehánět. Tento výrobek 
má totiž mnoho vlastností, které již jeho kosmetickou funkci přesahují do oblasti léčebné. O těch by se však nemělo psát, 
protože byl registrován jako kosmetický přípravek. Proto nemá smysl vymýšlet jeho jakékoli další přínosy. Desetitisíce zá-
kazníků je každoročně odkrývají a pro vlastní užitek tento výrobek pak ukládají do své domácí lékárny, jako její stálou 
a výlučnou součást. Více vědomostí na toto téma lze načerpat z knihy S. A. Batečka.

Přírodní kolagen navždy zůstane v čele jako pilot a tahoun produktové série COLWAY, jakkoli by nebyla v budoucnu 
rozšířena. Pro získání klienta je potřeba vždy začít od hydrátu kolagenu. Je totiž v současné kosmetologii a snad i der-
matologii unikátním revolučním produktem. Marketingový potenciál tohoto vlajkového výrobku je nepředstavitelný. Je 
tak rozsáhlý, že dokáže za sebou jistě utáhnout také mnoho dalších výrobků na bázi kolagenu.

COLVITA – je výživovým doplňkem. Takovýto status si získala kapsle obsahující lyofilizát hydrátu rybího kolagenu, ex-
trakt z mořských řas a aktivní formu vitamínu E. Pod pojmem lyofilizace se skrývá proces zmrazení co nejhustšího hyd-

rátu na teplotu -40°C pod vysokým tlakem. Následně se pomocí sublimace pomalu 
odstraňuje voda. Výsledkem je světově unikátní skupina volných disimilačních amino-
kyselin z kolagenu na úrovni molekul. Jsou téměř ve 100 % vstřebatelné do krevního 
oběhu bez jakýchkoli energetických ztrát, bez nutného podílu trávících procesů, pře-
devším pak procesů katabolických.

Skutečná peptidová „bomba“ a pro mozek zdroj informace o dodávce aminokyselin, 
které lze množstvím přirovnat k vydatnému pokrmu plnému bílkovin. Následkem je ši-
roké spektrum působení na organismus. O těchto senzačních efektech biokorekce se 
můžete dočíst v již zmiňované knize S. A. Batečka: „Kolagen – nová strategie ucho-
vání zdraví a prodloužení mládí“.

Colvita je na světě jediným biologicky aktivním kolagenem v tobolce. Kompletní sestavou všech kolagenových amino-
kyselin v plně vstřebatelné formě pro naše tělo. Jiné zboží, které je stejně nazýváno a propagováno, je však nejjemněji 
řečeno významovým zneužitím tohoto názvu. Výrobky, které bývají reklamně nazývány kolagenem, jsou někdy obyčej-
nou kondenzovanou želatinou. Nejčastěji to jsou však aminokyseliny z hydrolyzovaného velkočásticového kolagenu, 
které jsou získány nenákladnou masovou výrobní technologií spočívající v rozmělnění a extrakci „peptidové mrtvoly“. 
Něčeho, co sice kolagenem kdysi dávno bylo, ovšem dokud ještě žilo.

Colvita je nutrikosmetikum. Kapsle mládí, která obsahuje kromě kolagenu aktivní vitamín E a výtažek výživově na světě 
nejcennější rostliny – puchýřkovité řasy – Fucus vesiculosus. Zdroje unikátních mikročástic a opravdového mostu mezi 
bio-topem a biocenózou. Colvita je biokorektorem, který bývá využíván jako náhrada chemických léčebných progra-
mů, jejichž efektivita byla klinicky zdokumentována v Rusku a na Ukrajině. Tyto kapsle byly vytvořeny na bázi synergie 
jednotlivých aktivních látek ve složení, které má za úkol vzájemně posilovat jejich působnost.

Colvita je právě oním výrobkem z nabídky COLWAY, který zaznamenává největší procentuální nárůst v poptávce naší 
spotřebitelské sítě, přestože nebyl nikdy firmou nijak výrazněji favorizován. Máme pro to pouze jedno vysvětlení – ten-
to biokorektor, „vnitřní“ kosmetický přípravek a aminokyselinovo-minerálně-vitamínový výživový doplněk prostě spoleh-
livě působí.

DENNÍ A NOČNÍ KRÉMY, ELIXÍR PRO OKOLÍ OČÍ, ZEŠTÍHLUJÍCÍ SÉ-
RUM, KOLAGENOVÝ GEL NA MYTÍ TVÁŘE, PEELING, TONIKUM A KOLA- 
GENOVÉ MASKY S KOLOIDNÍM ZLATEM – to jsou kosmetické přípravky vyrá-
běné pomocí nejpokročilejších biotechnologií na bázi rybího kolagenu. Kolagen 
zde nahrazuje rostlinné proteiny či syntetické polymery, které zpravidla do podob-
ných přípravků dodávají ostatní kosmetičtí producenti. Kosmetická série COLWAY 
je charakterizována výjimečným bohatstvím aktivních látek. Například krémy a eli-
xír jsou jimi vskutku nabity. V těchto výrobcích najdeme velmi nákladné složky, do-

stupné jen ve velkoskladech, v nichž z výrobců kosmetiky nakupují pouze celosvětové špičky. Takovými složkami jsou 
jen pro příklad: matrikiny, fytoestrogeny, liporeduktory nebo rostlinné výtažky získávané výlučně z výhonků. V jiných pří-
pravcích, dokonce ani v nejlepších krémech proti tvorbě vrásek, jejichž ceny za unci překračují i několik set dolarů, se 
nevyskytují ve srovnatelném procentuálním podílu, v jakém se běžně vyskytují v sérii COLWAY. Tajemství tak znamenité-
ho poměru ceny a kvality ve výrobcích COLWAY se skrývá ve slově barter.
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Nejdražší komponenty totiž nejsou získávány za hotovost, ale výměnou za kolagenový lyofilizát. Všechny jmenované 
kosmetické přípravky byly po mnoho měsíců před premiérovým uvedením na trh důkladně prozkoumány. Zejména 
z hlediska jejich nekonfliktnosti na pokožce při použití Přírodního kolagenu a za účelem nalezení komponentů půso-
bících synergicky s produkty disimilace (teplotního rozpadu) kolagenu. Takové opravdu jsou. Především krémy: denní 
i noční a také zeštíhlující sérum. Kosmetické výrobky s výhradní značkou COLWAY jsou vytvářeny v souladu s norma-
mi ISO 9001, ISO 22000, GMP a GHP, ve zcela sterilním prostředí takřka laboratorní manufaktury. V případě Colvity 
jsou při výrobě dodržovány podmínky v standardu EU k výrobě léků. Některé komponenty jsou dodávány značkovými 
firmami, jako je: BASF, Setalg, Fucopharm, Brenntag, Art Chemical Company a v případě balení je to italská firma Euro 
Vetro Cap, která se opírá o výrobky skláren v Działdově. Tkáně z rybích kůží obsahující bílkoviny jsou vždy oddělová-
ny pracným ručním procesem výhradně za použití skleněných nástrojů. Rybí kůže pocházejí převážně ze sladkovodních 
ryb (nejčastěji kaprovitých – Hypophthalmichthys moltrix) z ekologických chovných stanic, kde tyto ryby slouží jako při-
rozený biofiltr pro odstraňování vodních řas z hydroelektrárenských vodních nádrží. Jsou snad výrobky COLWAY ná-
kladné? Při prvním pohledu na jejich maloobchodní ceny jistě ano. Kdo se však seznámí s nebývalou vydatností Přírod-
ního kolagenu, kterého stačí doslova tři kapky pro aplikaci na obličej, kdo si porovná INCI složení našich krémů s jinými 
prvotřídními krémy, kdo se seznámí s cenami jiných výživových doplňků nejvyšší kvality či s náklady na proces lyofiliza-
ce kolagenu, ten již určitě neřekne, že jsou výrobky Colway vzhledem ke své objektivní hodnotě drahé. Pokud uvážíme 
fakt, že až 70 % jejich maloobchodní ceny představují obchodní marže a provize pro členy obchodní sítě – musíme 
uznat, že pro „své blízké“ jsou opravdu velmi levné. Jejich objektivní hodnotu můžeme docenit např. analýzou maloob-
chodních cen, jichž jsou schopny výrobky COLWAY dosáhnout na některých zahraničních trzích, aniž by tím byla jak-
koli ovlivněna poptávka.

DALŠÍ UVÁDĚNÉ VÝROBKY
Tvůrci obchodních značek tvrdí, že každá firma, která se zabývá distribucí kosmetiky a chce se udržet na hladině, by 
měla každoročně svoji nabídku rozšířit alespoň o jeden nový výrobek a jednou za tři roky o skutečný tržní HIT. Nevíme, 
zda je to pravda, nebo jen předpoklad, ale COLWAY se snaží podle těchto rad postupovat. HIT jsme měli hned na za-
čátku! Přírodní kolagen jím zůstane navždy. Jako „lokomotiva” bude schopen ještě alespoň patnáct let táhnout i velmi 
širokou kosmetickou řadu. Nesporným hitem je rovněž COLVITA. Výrobek, pro který jsme již získali i vědeckou základnu. 
Její procentní podíl na našich obratech systematicky narůstá, i když jsme COLVITU nikdy příliš nefavorizovali.

Není jednoduché přinášet každou chvilku novinky ve vlastnostech nadstandardních výrobků – ale přitom pouze takové 
mají šanci uspět v distribuční strategii, jakou používáme. Je to složité, hlavně vzhledem k faktu, že i přes reklamní snahy 
nás přesvědčit o opaku, aktivní látky s kouzelným působením se v kosmetologii neobjevují až tak často, jak by si přáli 
stratégové marketingu. Takový vynález, jakým je hydratace rybího kolagenu, se zajisté neobjevuje častěji než jednou 
za půl století. Výživový doplněk, biokorektor a nutrikosmetikum stejně unikátní – jako je COLVITA – také určitě nevymys-
líme tak rychle. Skvělé věci vznikají z těžké práce a ty vynikající již vymáhají zápal génia.

My jsme u příležitosti 5. výročí COLWAY našim dámám představili dva výrobky, které se uchytily a na které jsou jejich 
distributoři pyšní. Oba dva vznikaly beze spěchu a promyšleným způsobem. Oba dva čerpají naplno z nejnovějších vý-
sledků high biotechnology a zajisté oba dva využívají rybí kolagen třetího řádu. Zeštíhlující sérum (anticellulitis) a kola-
genový gel pro mytí tváře – to jsou výrobky, po jejichž vzniku mnozí volali. Na konzultacích při tvorbě jejich složení a na 
recenzích k výrobkům se aktivně podílely i některé členky naší spotřebitelské sítě z Polska a Itálie. Krátce poté jsme před-
stavili tester Přírodního kolagenu ve formě sáčku o objemu 1,1 ml. Tester v tomto provedení byl sítí spotřebitelů Colway 
navrhován již dávno. Samozřejmě šlo hlavně o to, abyste mohli disponovat natolik levným testerem, který by nikomu ne-
bylo líto darovat svému potenciálnímu zákazníkovi. Přesto je neuvěřitelné, s jak velkými problémy jsme se setkali při této 
na pohled jednoduché věci. Po dva roky jsme hledali v celé Evropě výrobce, který by byl zaprvé ochoten vyrábět tato 
balení, aniž bychom od něj museli hned odebrat statisíce kusů. Druhým problémem byl výběr vnitřní ochranné blány, 
která by nevedla k denaturaci kolagenu, nereagovala s kolagenem kvůli kyselině mléčné v ní obsažené. Třetí starostí 
bylo, aby výrobce disponoval technologií „studeného svaru“ uzávěru sáčku. Sáčky s kolagenem byly z Vaší strany ak-
ceptovány a jsou provždy dostupné jako reklamní materiál, snad jen s výjimkou období letního horka.

KOLAGENOVÝ GEL NA MYTÍ TVÁŘE
Čistota tváře je základem její přirozené krásy. Omytí pleti na tváři vodou je procedura, kterou provádíme alespoň dvakrát 
denně. Ovšem samotná voda na to nestačí, protože si s některými nahromaděnými nečistotami na pokožce neporadí. 
Aby bylo možné účinně a pohodlně odstranit zbytky kosmetických přípravků, nečistot, mastnoty apod., měli bychom 
sáhnout po odpovídajících mycích prostředcích. Při výběru prostředku pro mytí tváře bychom měli respektovat také indi-
viduální potřeby naší pokožky. Kvalitnější preparáty kromě čištění napomáhají i při některých problémech pokožky, ze-
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jména u pleti citlivé. Výběr odličovacího a mycího prostředku může být pro ženu velmi závažným rozhodnutím. Mnohé 
kosmetické či vonné látky totiž způsobují podráždění či dokonce alergické reakce.

Pro každodenní hygienu tváře jsou určeny syndety – speciálně vybrané mycí látky, obohacené o zvlhčující či zmašťující 
složky, gely a hypoalergenní tekutiny, které navíc posilují i odolnost pokožky před dráždivými činiteli. V jejich slože-
ní jsou mezi náročnými spotřebitelkami vždy vítány látky zvlhčující, lipidové, zklidňující a protizánětlivé. Do nabídky 
COLWAY byl uveden Kolagenový gel na mytí tváře, který je určený pro všechny typy pleti, i pro pokožku velmi citlivou, 
unavenou a vyžadující nápravu pevnosti a svěžesti. Unikátní složení tohoto kosmetického přípravku zajišťuje pokožce 
správnou výživu a zvlhčení. Záměrně sestavená řada velmi jemných mycích látek pak vylučuje podráždění a činí pro-
ceduru mytí tváře komfortní.

COLWAY do své nabídky začleňuje pouze nadstandardní výrobky, které vždy působí synergicky s kosmetickým příprav-
kem 21. století – Přírodním kolagenem, získávaným bezprostředně z rybích kůží. Laboratoř VENA, která vyrábí tento 
produkt, byla na naši prosbu limitována těmito požadavky:

•  Mnohé z našich spotřebitelek mají přecitlivělou pleť, především v okolí očí, na aplikaci nejrůznějších mý-
del a gelů, které vyžadují současné použití vody.

•  Některé čistily tvář přímo pleťovým mlékem a pouze za pomoci tampónů, bez použití vody, což kompliko-
valo vstřebávání Přírodního kolagenu.

•  Kosmetická řada COLWAY si žádala takovýto výrobek na odpovídající úrovni kvality.

A takový výrobek vznikl. Toto jsou skutečnosti, které předurčují jeho výjimečnost:
 - neobsahuje parabenové konzervanty,
 - použitými stabilizátory jsou jen antioxidanty a standardní potravinářské přísady,
 -  neobsahuje mýdla ze skupiny SLS, která bývají všeobecně používána, dokonce i v nejdražších prepa-

rátech tohoto druhu a v kosmetice pro děti,
 -  na jejich místě byly použity prestižní, nejlepší aktivní látky, které si kosmetologové obvykle rezervují 

pro špičkové pleťové krémy proti vráskám,
 -  složení se soustředilo na rostlinné extrakty, rybí kolagen a na látky dobře snesitelné pro pokožku i sliz-

nice, které nepoškozují hydrolipidový plášť, a odpovídají recepturám kosmetiky pro nemluvňata.
•  Výše jmenované vlastnosti potvrdil také test in vitro „Red-Blood-Cell“ ve standardu kontroly výrobků pro 

nemluvňata.
•  Kolagenový gel na mytí tváře je tedy samostatným kosmetickým přípravkem, u kterého byly prokázány 

schopnosti změkčení a vyhlazení epidermy, zvlhčení škáry, povzbuzení regeneračních a antioxidačních 
procesů.

ZEŠTÍHLUJÍCÍ SÉRUM
Vzniklo na objednávku a výhradně pro COLWAY. Jeho tržní premiéra byla na začátku května roku 2009 a doplnil tak 
kosmetickou sérii COLWAY, zahrnující výrobky s uznávaným renomé. Rozšířil tak řadu výrobků na bázi přírodního kola-
genu, který už tradičně vyrábí firma Inventia Polish Technologies, jako velký hit v sektoru wellness, již nejen v Polsku. Dali 
jsme Vám dobře promyšlený výrobek, snad i rafinovaný, který využívá nejnovější komponenty High Biotechnology a der-
mokosmetiky, vynálezy posledních let, které jsou šlágrem na trhu se špičkovou kosmetikou. Nespornou novinku na trhu 
s kosmetikou.

Zeštíhlující sérum ve formě balzámu pro péči o tělo – s vůní i barvou cappuccino. Toto dermokosmetikum vzniklo za úče-
lem boje s celulitidou, estetickým nedostatkem, který nedává spát mnoha ženám. Sérum i při 
zachování jemné sametové konzistence získalo vlastnosti, které se prokázaly být silným pro-
tivníkem celulitidy.

Celulitida se stala v 21. století více než jen vadou na kráse. Vyrostla do rozměrů problému, 
což se stalo rovněž z objektivních důvodů. Týká se totiž stále větší části populace žen. Podle 
některých odhadů se týká až 95 % dam po období dospívání. Na vině jsou civilizační změny, 
změny v životním stylu a ve způsobech výživy, ale také geny. Tato nepříjemnost se dnes netý-
ká jen žen s nadváhou, ale rovněž těch velmi štíhlých. Musíme dodat, že média v čele s těmi 
adresovanými ženám, a stejně tak reklamy na prostředky, které celulitidě nedokáží ani před-

cházet, využívají negativních emocí a tento problém ještě více zviditelnily.
Donedávna pouhá vada na kráse se stala u běžné veřejnosti nemocí. Bezmála morem pro miliony žen.
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Ve zkratce – celulitida je nepravidelné uložení tukové tkáně, které bývá mezi specialisty skutečně označováno jako 
chronické onemocnění, ale nezánětlivého charakteru. Proces vzniku celulitidy je výsledkem zvětšení objemu tukových 
buněk, které stlačováním cévek způsobují poruchy v oběhu krve a lymfy. Následkem jsou tkáňové poruchy metabolismu. 
Následkem nedokrvení začínají adipocyty hromadit kromě tuku rovněž toxické látky. Mimoto netěsné cévky způsobují 
otoky, které ještě dále ovlivňují průtok tělesných tekutin. Přerůstající tukové buňky tlačí na vlákna kolagenu a elastinu, což 
způsobuje jejich deformaci a v důsledku také tuhnutí a ztrátu elasticity pojivové tkáně.

Příčiny vzniku tohoto onemocnění spočívají v nesprávné výživě, tedy především ve špatném hospodaření s aminokyselina-
mi, v chybějícím pohybu, genetických činitelích a také v nadměrné produkci ženských pohlavních hormonů – estrogenů. 
Konečná příčina je ukryta v samotné stavbě pokožky u žen, a sice v podpůrných vláknech, které jsou v ní rozmístěny.

Na část příčin vzniku „pomerančové kůže“ nemáme velký vliv, přesto nám však vědecké výzkumy dovolily poznat che-
mické reakce, které jsou základem pro vznik této nemoci. Zejména biochemici přišli s objevy, které nám v současnosti 
napomáhají co nejúčinněji problém celulitidy redukovat pomocí látkové kosmetologie.

Dobrá zpráva zní takto: Názory, tvořené ve 20. století, že na celulitidu v podstatě NIC nepomáhá, jsou již nepravdivé. 
V posledním desetiletí se mnohé změnilo. Problém samozřejmě stále existuje a zázračné vyléčení nenabízí žádný pre-
parát. Přesto jsou však dnes v nejlepších velkoskladech komponentů dostupné aktivní složky, které nám dovolí posklá-
dat víceúčelově působící formule:

•  Stimulují lipolýzu – tedy rozklad tuků v tukových buňkách. Takovou disimilaci, která redukuje podkožní tukové zásoby 
lipidů, ale zároveň v následku rozpadu se do krve nedostanou volné tukové kyseliny, které by mohly nebezpečně oxi-
dovat.

•  Povzbuzují prokrvení ve vlásečnicích pro lepší propustnost tkání, k odčerpání nahromaděných toxinů či vody, ale také 
pro ulehčení pronikání jiných aktivních látek, které mohou řešit problém v tukové tkáni.

•  Zpomalují proces adipogeneze, tedy proces tvorby tukových buněk. Nedospělé buňky nejsou schopny hromadit zá-
soby tuku. Tkáně pak stárnou pomaleji a nevzniká již efekt „pomerančové kůže“.

• Přibržďují proces lipogeneze, čili ukládání tuků v tukových buňkách. Se stejným cílem.

Jak již spotřebitelky dalších výrobků COLWAY vědí, nikdy neslibujeme zázraky, ale také nikdy nenabízíme věci obyčej-
né. Vždy jsou NADSTANDARDNÍ a PRVNÍ ve své skupině sortimentu výrobků, přinejmenším svým složením. Takové je 
rovněž Zeštíhlující sérum.

Najdeme v něm mnohé. A přesněji – vše, co může nabídnout dermokosmetologie z látek proti celulitidě na konci prvního 
desetiletí 21. století ve formě séra na pokožku aplikovatelného pouhým potíráním. Je toho dokonce více, protože sou-
časný trh nenabízí jiný takto široce působící výrobek. Navíc se nesnaží jen o odstranění následků, ale i samotných pří-
čin problému tvorby „pomerančové kůry“ a předchází jejímu dalšímu rozvoji. To vše díky zmenšení možností ukládání 
tuků ve tkáni a vzniku nových usazenin. Většina žen dnes jistě ví, že prostředky vychvalované v současnosti jako pro-
středky proti celulitidě působí jen individuálně a krátkodobě.

Pravidelné užívání našeho preparátu přináší následující měřitelné efekty v podobě:
• redukce tělesného objemu, v měřitelné podobě, nezasahujíc do kilogramů,
• redukce nadměrného množství vody a sodíku z mezibuněčné tkáně,
• redukce obvodu stehen a hýždí,
• redukce viditelnosti „pomerančové kůže“,
• zlepšení prokrvení ve vlásečnicích, což přináší reálné snížení viditelnosti žilek pod povrchem.
•  výrazného zlepšení zvlhčení, hustoty a elasticity pokožky. Zeštíhlující sérum účinně splní také všechny požadavky, kte-

ré kladete svému oblíbenému pleťovému mléku na tělo. Proč jsme náš výrobek tedy jednoduše nenazvali „zeštíhlují-
cím balzámem na své oblíbené pleťové mléko na tělo.“? Proč právě slovo „sérum”, a zač si jej zaslouží?

Podívejte se prosím na složení tohoto preparátu a všechno Vám bude jasné. Sérum bylo dalším výrobkem, pro který ne-
bylo šetřeno ani s aktivními látkami ani s péčí a náklady. Další kosmetický výrobek COLWAY, o kterém recenzenti říkají, 
že je „přesycen“ aktivními složkami. Již víme, že díky tomu vznikl výrobek hodný svých předchůdců, protože si rychle 
našel skupinu stálých odběratelů.
V současnosti, krátce před osmým výročím firmy, Colway uvádí další hit za hitem. Není to vůbec jednoduché přinášet 
každou chvilku nějaké novinky, ale přesto všechno poukazuje na to, že byl náš sortiment obohacen o další nadstan-
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dardní výrobky. Nejdůležitější však je, že jsou to opět polské výrobky, obsahující legendami opěvovaný Přírodní kola-
gen. Inovativní výrobky, které jsou odpovědí na potřeby trhu a utvářejí zcela neobvyklé možnosti pro členy naší sítě.

KOLAGENOVÉ MASKY S KOLOIDNÍM ZLATEM
Obsahují opravdové bohatství aktivních látek, mimo jiné cenné molekuly koloidního zlata. Je to další revoluční složka 
série našich kosmetických výrobků, opřených o základní produkt, kterým je Přírodní kolagen. Blahodárné působení ko-
loidního zlata je zde podporováno intenzivně regenerujícími a vyživujícími účinky tepelně odolného roztoku hydrátu 
rybího kolagenu a elastinu, které se v hydratačně revitalizující masce výborně projevují. Tekutinu obsaženou v kolage-
nových maskách se zlatem doplňují ještě další účinné složky: vitamín B3 a neobvykle účinné pro zvlhčení i výživu po-
kožky soli kyseliny pyroglutaminové a kyselina hyaluronová. Bohatě zásobený základními aktivními složkami výtažek 

z aloe se zjemňujícími účinky a konečně omlazující vitamín E, významný v boji proti 
volným radikálům.

Zde je popis některých složek, které mají vedle kolagenu vliv na re-
voluční charakter naší masky:
Sodium PCA – (sodná sůl 2-pyrrolidon-5-karboxylové kyseliny) – přirozeně se vy-
skytuje v lidské pokožce. Její rolí v organismu je udržovat správnou úroveň zvlhčení, 
a proto tato složka kolagenových masek přirozeným způsobem dbá o komfort naší 
pokožky. Soli kyseliny pyroglutaminové jsou využívány v moderních kosmetických 
biotechnologiích. Mají geniální absorpční a hygroskopické schopnosti. Načerpá-
vají vodu z ovzduší.

Aloe – je nesmírně bohatá na cenné složky, tj. aminokyseliny, z nich i exogenní, které jsou složkou NMF neboli činitele přirozené-
ho zvlhčení, vitamíny A, C, E, vitamíny skupiny B a rovněž obsahuje kyselinu listovou – všechny složky jsou velmi důležité pro 
zdravou pokožku. Ze stopových prvků a minerálů jsou nejcennější: vápník, sodík, draslík, mangan, chrom a zinek – zajišťující 
pokožce správnou výživu. Kromě toho výtažek z aloe obsahuje enzymy a hydroxylové kyseliny, které z pokožky na-
pomáhají odstraňovat odumřelé zrohovatělé buňky a podporují její regeneraci, čímž také přirozeným způsobem brání 
jejímu stárnutí. Aloe obsahuje také látky s čistícími, stahujícími, dezinfekčními a protizánětlivými účinky. Zajišťuje komfort 
i pro suchou a citlivou pokožku, náchylnou k podráždění. Výtažek z aloe zajišťuje pokožce látky, které jsou nezbytné 
pro její správnou funkci. Posiluje ji a navrací jí pevnost, pružnost a zdravou barvu.

Elastin – je bílkovina, která spolu s kolagenem zodpovídá za tvorbu sítě stavebních vláken v kůži a zároveň za udržení
její pružnosti, ohebnosti a pevnosti. Elastin, používaný v kosmetických přípravcích, především extrahovaný z ryb, vyhla-
zuje vrásky, regeneruje a zlepšuje vitalitu pokožky. V maskách s nanozlatem znásobuje jejich zvlhčující působení.

Kyselina hyaluronová – je neobvyklý biopolymer se shodným chemickým složením ve všech živých organismech. Stejný
u bakterií jako u člověka. Je to fyziologická složka našich tkání, mimo jiné např. mezibuněčné matrice škáry, kde zod-
povídá za udržování jejího optimálního zvlhčení a s ním související pružnosti a hladkosti. S postupujícím věkem množ-
ství kyseliny hyaluronové v podkožní tkáni systematicky klesá, což omezuje zásobu vody v kůži a přináší její zdrsnění 
a suchost. Je to kromě degradace kolagenových vláken další příčina vzniku vrásek. Kyselina hyaluronová je schopná 
navázat až čtyřitisíckrát větší množství vody, než je její vlastní množství. Z toho důvodu bývá používána v kosmetických 
přípravcích jako jedna z nejcennějších zvlhčujících složek. Utváří rovněž přirozený tenký film, který chrání zrohovatělé 
buňky ve svrchní vrstvě pokožky před pronikáním toxinů a bakterií.

Vitamín B3 – plní nesmírně významnou roli v biologických procesech, které probíhají v pokožce. Tento vitamín půso-
bí v mnoha směrech a je ověřenou kosmetickou složkou pro ženy každého věku. Stimuluje produkci lipidových složek 
pokožky, zejména ceramidů, jejichž množství s plynoucím časem ubývá, a rovněž jiných složek, jejichž rolí je udržovat 
pokožku správně zvlhčenou, jako jsou: keratin, fillagrin nebo involukrin. Díky takovému působení pokožka lépe odolá-
vá působení vnějších činitelů, ztrácí méně vody a je pružnější. Navíc vitamín B3 vyhlazuje a změlčuje drobné vrásky, 
neboť ovlivňuje tvorbu kolagenu a stimuluje tvorbu kyseliny hyaluronové. Působí proti glykaci, což pokožce napomáhá 
déle zachovat pevnost a lesk. Zlepšuje také barevnost pokožky, napomáhajíc v boji proti neestetickým barevným skvr-
nám. Vitamín B3 má antioxidační vlastnosti a také plní důležitou roli v syntéze nukleových kyselin, díky čemuž pozitivně 
působí na zničené kožní buňky. Tento vitamín rovněž působí proti zánětům a podporuje regeneraci pokožky. Bývá do-
poručován na citlivou pokožku i na pokožku postiženou akné, protože snižuje nadměrnou produkci kožního mazu a re-
dukuje velikost kožních pórů, rovněž zmírňuje podráždění a zarudnutí.

Vitamín E – je jedním z nejsilnějších přírodních antioxidantů. Bývá doporučován v péči o všechny typy pokožky, ale pře-
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devším zralé pokožce, kterou trápí nedostatečné zvlhčení, vrásky a zemitá barva. „Vitamín mládí”, jak se často o vita-
mínu E říká, vychytává volné radikály ničící strukturu pokožky, čímž zároveň brání jejímu předčasnému stárnutí a vzniku 
vrásek. Navíc chrání před vysušením svrchní vrstvu pokožky, čímž předchází oslabení její pružnosti a pevnosti. Navrací 
pokožce její mladistvý lesk a vitalitu. Schopnosti vitamínu E působit protizánětlivě a regeneračně podporují také tvorbu 
nových tkání.

Zlato – je ve své základní nerostné podobě známé od začátku civilizace. Jeho kosmetické učinky oceňovala již Kleo-
patra. Zlato zpomaluje proces ztráty kolagenu a elastinu a spolupůsobí při rekonstrukci kožní tkáně. Díky tomu zpevňuje 
pokožku, změlčuje již vzniklé vrásky a omezuje vznik nových. Zvlhčuje pokožku a likviduje barevné změny. Díky němu 
se získává pocit zesvětlení pokožky plné lesku. Také působí proti zánětům. Přípravky obsahující koloidní zlato půso-
bí dlouhodobě a výrazně zpomalují procesy stárnutí. Nanotechnologie z něj učinila kosmetologický hit posledních let.

Působení masek:
• Dokonale a dlouhodobě zvlhčují pleť.
• Při pravidelném používání regenerují pokožku a redukují hloubku a délku vrásek.
• Navracejí pevnost a pružnost pokožky.
• Osvěžují a rozsvětlují pokožku.
• Navracejí zářivý a mladý vzhled tváři.

Můžete očekávat následující efekty používání:
• Po 1–2 použitích:  okamžitý zvlhčující a vyživující efekt, sytící pokožku kolagenovými peptidy a regenerace buněk

ve svrchní vrstvě pokožky (epidermis).
• Po 3–4 použitích: redukce drobných vrásek, zmenšení pórů a hladiny melaninu.
• Po 5–7 použitích: viditelná redukce vrásek, revitalizace pleti.

POZOR! Látka a tvar samotných masek je standardní, tedy vyskytuje se i mnoha podobných produktech. O jejich účin-
nosti však rozhoduje INCI složení vsakované tekutiny, jejíž autorskou recepturu charakterizuje unikátní přítomnost hyd-
rátu rybího kolagenu, extrahovaného v molekulární podobě (trojité šroubovice).

ULTRA ZVLHČUJÍCÍ KOLAGENOVÝ TĚLOVÝ BALZÁM
Zcela inovativní výrobek doplňující kosmetickou sérii Colway. Ultra zvlhčující kolagenový tě-
lový balzám je spojením přírodních složek s nejnovějšími objevy High Biotechnology. Všem 
spotřebitelům dobře známý Přírodní kolagen zde tentokráte a mimo jiné podporují blaho-
dárné vlastnosti NMF, másla Shea, skvalanu, oleje ze sladkých mandlí, kyseliny hyaluronové 
a mnoha dalších aktivních látek, které tvoří složení Ultra zvlhčujícího kolagenového tělové-
ho balzámu.

Naše pokožka je tvořena tak, aby si byla sama schopná zajistit dostatečnou ochranu, zvlh-
čení, hustotu a pružnost. Pravidelně se obnovuje, chrání náš organismus před škodlivými vlivy 
UV záření a zamezuje ztrátám vody. Voda je pro nás nejdůležitější látkou, nutnou pro ucho-
vání hladké pokožky. Obsah vody ve svrchních částech zrohovatělé vrstvy mladé pokožky 
činí 10–20 % z celkového obsahu vody v organismu. Bez působení přirozených zvlhčujících 
činitelů by se voda velmi rychle odpařila a pokožka by se stala suchou a drsnou.

Klíčovým základem pro uchování zdravého vzhledu pokožky a optimálního zvlhčení je udržení hydrolipidové rovnová-
hy ve svrchní vrstvě pokožky, kterou tvoří:
• přirozený lipidový plášť, podmíněný aktivitou mazových žláz,
• bílkoviny a lipidy epidermy, mezi nimiž mají největší význam ceramidy,
• přirozený zvlhčující faktor, NMF (Natural Moisturizing Factor) podmiňující udržování vody ve svrchní vrstvě – epidermis, 
• správné pH pokožky, které má ve fyziologických podmínkách hodnotu kolem 5,5.

Pokud jsme mladí, tyto přirozené mechanismy dovolují v našem organismu pokožku zachovávat správně provlhčenou, 
ale úměrně k věku dochází k narušování hydrolipidové rovnováhy. Pokud naší pokožce nedodáváme dostatečné množ-
ství vody, pak urychlujeme příchod viditelných znaků stárnutí. Ve svrchní vrstvě pokožky se začnou objevovat brázdy, 
viditelné jako drobné vrásky, ve škáře pak dochází k degradaci kolagenových vláken, která zodpovídají za její elasticitu 
a pružnost. Efektem jsou pak mělké i hluboké vrásky. Dalším následkem sníženého množství vody v pokožce je vždycky 
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rovněž zvýšení její propustnosti a oslabení ochranné funkce – bariéry před agresivními vlivy životního prostředí. Zjed-
nodušeno je i pronikání pokožkou látkám, které jsou zodpovědné za podráždění a alergie.
Správná péče o vysušenou pokožku spočívá v používání kosmetických přípravků obsahujících zvlhčující složky a navra-
cejících přirozenou hydrolipidovou rovnováhu v pokožce. V důsledku používání dobrého balzámu vzniká na povrchu 
pokožky ochranný film, který umožňuje udržet vodu v pokožce, zlepšuje její ochranné vlastnosti – a co je nejdůležitější 
– zlepšuje její vzhled.

Suchá pokožka?
Suchost pokožky je stále častějším problémem dermatologie. Její bezprostřední příčinou je poškození ochranné hydroli-
pidové bariéry svrchní vrstvy pokožky, tedy nedostatek lipidů ve zrohovatělé vrstvě a snížená schopnost vázat a udržo-
vat vodu v pokožce. To všechno pak přináší pocity svědění, nadměrnou drsnost, slupování a rohovatění kůže.

K poškození hydrolipidové bariéry přispívají mimo jiné:
• nízká vlhkost okolí, pobývání v klimatizovaných prostorách,
• používání dráždivých mycích prostředků,
• nadměrná expozice slunečnímu záření,
• nevhodné klimatické podmínky,
• používání nevhodných kosmetických přípravků.

Teď už to není problém! Máme přece výborně zvlhčující kolagenový hydrát a přístup k nejnovějším objevům v biotech-
nologii! Zregenerujte svoji pokožku a pocítíte její dlouhodobé zvlhčení. Inovativní Ultrazvlhčující kolagenový tělový bal-
zám navrací extrémní komfort pro suchou, a dokonce i velmi suchou pleť. Díky obsahu přírodních rostlinných výtažků 
obnovuje přirozenou lipidovou bariéru ve svrchní vrstvě pokožky, intenzivně ji vyživuje a změkčuje. Stává se pak sametově 
hladkou a lesklou. Lehce vyživující složky hloubkově a dlouhodobě zvlhčují. Pečlivě vybrané složky – biotechnologické 
novinky z nejlepších světových velkoskladů na komponenty pro kosmetiku – zjemňují podráždění, eliminují diskomfort 
vznikající z důvodu stažení a loupání pokožky a také chrání před negativním působením vnějších vlivů. Díky zlepšení 
elasticity pokožky se zmenšují tendence k jejímu předčasnému stárnutí. Pokožka se stává výrazně hladší, neuvěřitelně 
měkkou, silně vyživenou, regenerovanou, s příjemným pocitem komfortu.

Firma Colway Vám přináší neobvyklý produkt, který vám dovolí dbát o celé tělo. Zároveň si můžete být jisti, že je to kos-
metický prostředek působící synergicky s Přírodním kolagenem. Uvěřte výsledkům aplikačních výzkumů:
• Dlouhodobé zvlhčení a regenerace.
• Intenzivní vyživení pokožky.
• Viditelné zlepšení elasticity.
• Zmírnění loupání svrchní vrstvy a projevů suchosti.
• Redukce přecitlivělosti u citlivé pokožky.

Složení balzámu kromě kolagenu tvoří tyto aktivní látky:
NMF (Natural Moisturizing Factor) – je to přírodní činitel chránící pokožku před dehydratací. Plní rovněž klíčovou roli 
při zachování fyzikálních vlastností svrchních vrstev pokožky (ve zrohovatělé vrstvě). Aby byla pokožka hladká, zvlhčení 
této vrstvy je naprosto nezbytné. Skupina přírodních látek, které tvoří NMF, je utvářena v průběhu procesu rohovatění 
(např. kyselina pyroglutaminová), pocení či při vylučování kožního mazu (sebum) v mazových žlázách (např. močovi-
na, soli a organické kyseliny). Tyto látky váží ve zrohovatělé vrstvě pokožky vodu.

MOISTURIZING FACTOR – je komplexem látek, které regenerují přirozený činitel NMF, který se skládá z:
•  aminokyselin, které jsou vzhledem ke svým nevelkým rozměrům molekul schopny pronikat hluboko do zrohovatělé 

vrstvy, kde způsobují zvlhčení;
•  močoviny, která je díky svojí schopnosti zadržovat vodu (působí hygroskopicky) považována za nejlepší přírodní zvlh-

čující látku; prokazuje zjemňující keratolitické působení, protože štěpí řetězce keratinu, čímž redukuje tloušťku zroho-
vatělé vrstvy a obnovuje proces přirozeného zvlhčení a odpařování vody. Spolu s poklesem obsahu močoviny klesá 
rovněž její keratolitické působení, ovšem její zvlhčující efekt je nadále udržován;

•  kyseliny mléčné a mléčnanů (laktátů) – bylo nesporně prokázáno, že mléčnany působí proti suchosti a loupavosti po-
kožky; tyto silně hygroskopické složky efektivně zlepšují provlhčení a bariérové funkce pokožky;

•  pyrrolidon karboxylové kyseliny (PCA) – je to zvlhčující látka, která významně zvyšuje schopnost pokožky vázat vodu. 
Okamžitě zvyšuje úroveň jejího zvlhčení, hladkost a elasticitu, nikdy nevyvolává podráždění.

Máslo Shea (Butyrospermum parkii) – známé rovněž jako máslo karite, bylo používáno v péči o pokožku od pradávna.
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Složky plodů stromu karite lze rozdělit na dvě kategorie. První z nich je tzv. hydrolyzující frakce (zmýdlující) odpo-
vídající za většinu zvlhčujících vlastností. Druhou kategorií je skupina složek nehydrolyzujících, které mají léčebné 
účinky. Máslo karite čerpá svoji sílu působení právě ze spojení obou skupin. Ovšem to, co jej odlišuje od jiných lá-
tek tohoto typu, je jeho výjimečně vysoký obsah nehydrolyzujících složek zahrnujících důležité výživné látky, vitamíny 
a další rostlinné složky s terapeutickými vlastnostmi. Máslo karite v závislosti na původu a na metodě jeho získávání ob-
sahuje 5 % až 17 % nehydrolyzujících mastných kyselin. Právě z tohoto důvodu pravidelné používání másla karite zajiš-
ťuje, mimo dokonalého zvlhčení pokožky, také léčbu existujících kožních poruch. Právě tyto neobvyklé vlastnosti zajistily 
karite jméno „strom života”. Je ideálně přijímáno pokožkou, protože kombinace mastných kyselin (oleinová, stearinová, 
palmitová i linolenová) v něm obsažených připomíná přirozené složení kyselin zrohovatělé vrstvy pokožky.
Neobvykle vysoký obsah vitamínu A, E a F způsobuje, že toto máslo dodává pokožce základní složky, které jsou pro 
ni důležité pro zachování hladkosti, pevnosti a zdravé třpytivé barvy. Máslo karite je charakteristicky podobné lipido-
vým vrstvám ve svrchní vrstvě pokožky a skvěle napomáhá při jejich ochranném působení. Pečuje o pokožku, aniž by 
zanechávalo pocit mastnosty. Vědci, kteří jsou zaangažováni do výzkumů působení másla karite na pokožku člověka 
stále častěji přiznávají, že obsahuje pro kosmetologii stále nedostatečně doceněný potenciál. V Africe máslo karite 
představuje univerzální lék, zmírňující podráždění, napomáhající při zánětech na pokožce a rovněž u mnohých z der-
matologických problémů. Díky svému pečujícímu působení zcela nahrazuje značkové balzámy na tělo. Obsahuje pří-
rodní antioxidanty, což přibržďuje procesy stárnutí. Zvlhčuje, vyhlazuje, vyživuje a regeneruje. Navrací pokožce pev-
nost a pružnost. Pomáhá proti striím a jizvám. Chrání před nepříznivými vlivy vnějších činitelů a počasí, zejména sluneč-
ního záření. Bývá používáno nejen v případě závažných dermatologických poruch, ale také při revmatismu, bolestech 
svalů a kloubů. Je skvělý při péči o citlivou pokožku nemluvňat.

Skvalan – (nasycená a stabilní chemická forma skvalenu) – je dnes řazen mezi zcela exkluzivní komponenty v kosmeti-
ce. V nenasycené formě představuje přirozenou ochrannou složku lipidové vrstvy pokožky a vlasů, čímž - tímtéž zajišťuje 
pokožce měkkost a elasticitu, brání ztrátám vody a navíc chrání před bakteriemi, plísněmi a škodlivým působením UV 
záření. Zapojuje se do složení mezibuněčných pojivových tkání ve svrchní vrstvě pokožky, čímž jí zajišťuje správnou 
hydrataci. Skvalan je antioxidantem – chrání lipidové struktury pokožky před oxidací a volnými radikály. Zvlhčuje, 
posiluje přirozenou lipidovou bariéru, lehce promašťuje. Je doporučován do výrobků proti vráskám, pro zralou pokožku, 
která již ztratila svůj přirozený obsah skvalenu. Rovněž působí hojivě na drobná poškození pokožky a na záněty. Nealer-
gický. V kosmetice se používá skvalan získávaný z olivového oleje nejvyšší kvality. Je to zcela dokonalý nosič biologicky 
aktivních látek rozpustných v tucích, který – díky podobonosti s lipidovými strukturami pokožky – jim umožňuje velmi 
snadno pronikat do hlubších vrstev pokožky. Je považován za složku o nízkém stupni komedogennosti (tedy nezacpá-
vá póry).

Olej ze sladkých mandlí – je to rostlinný olej, lisovaný ze semen mandlovníku, obecně z mandlí. Řadí se mezi oře-
chové oleje, ale ve skutečnosti mandle nejsou „opravdovými” ořechy. Mandloně původně rostly v jihovýchodní čás-
ti Středomoří a v centrální Asii. Již v období starověku se jejich zemědělské využití rozšířilo do celého Středomoří 
a dnes se pěstují také v Kalifornii. Olej lisovaný ze semen obsahuje hlavně kyselinu oleinovou (60–70 %) a linolovou  
(20–30 %), kromě toho a vitamíny (A, B1, B2, B6, D, E) a minerály. Vyznačuje se změkčujícím působením (emolient) a vyživuje 
pokožku. Posiluje ochrannou bariéru epidermy, čímž rovněž zlepšuje zvlhčení pokožky. Díky své výjimečné jemnosti je 
doporučován k péči o citlivou pokožku novorozenců, pomáhá při dermitidě seborea nemluvňat, zjemňuje podráždění 
pokožky pod plenami, zarudnutí. Má zmírňující účinky a je doporučován především pro suchou a citlivou pokožku, po-
škozenou či podrážděnou. Jako podpůrný prostředek přináší skvělé efekty při péči o pokožku při ekzéméch a lupénce.

Kyselina hyaluronová (Hyaluronan sodný) – je to mukopolysacharid, který mezi sebou propojuje vlákna kolagenu
a elastinu ve škáře, vyskytuje se přirozeně v našem organismu. Ve značném množství jej můžeme najít v kůži, zejména 
v jejích hlubších vrstvách, zvaných škára, kde spolu s vlákny kolagenu a elastinu tvoří podpůrný systém dermy a záro-
veň dbá o správné zvlhčení mezibuněčné tkáně pokožky. Kyselina hyaluronová vyplňuje mezibuněčnou tkáň, kde utváří 
vhodné prostředí pro reakce probíhající v pokožce a má neobvyklé schopnosti vázat vodu, je skutečnou zásobárnou 
zvlhčující zevnitř. Kyselina hyaluronová je schopná navázat tisíc až čtyřitisíckrát větší množství vody než je její vlastní 
množství. Z tohoto důvodu bývá používána v kosmetických přípravcích jako jedna z nejcennějších zvlhčujících složek. 
Bývá využívána rovněž jako přirozený tenký ochranný film, který chrání zrohovatělé buňky ve svrchní vrstvě pokožky 
(před pronikáním chemických látek a bakterií). Plní roli nosiče, tzn. látky, která zjednodušuje transport jiných složek pre-
parátu do hloubi pokožky.

Xeradin™ („moudrost rostlin zdrojem dlouhodobého zvlhčení pokožky”) – na světě existuje mnoho druhů rostlin, které 
jsou přizpůsobeny k rozvoji a normálnímu fungování i v podmínkách s omezeným přístupem k vodě. Takové rostliny na-
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zýváme xerofyty nebo xerofilními rostlinami. Rozvinuly řadu adaptačních mechanismů, které jim umožňují přetrvat i při 
podmínkách tzv. vodního stresu. Jedním z nich je syntéza určitých metabolitů (např. aminokyselin, uhlovodanů, flavonoidů 
a dalších), které mohou mít vliv na způsob využití vody rostlinou nebo omezovat její ztráty. Jak se prokázalo, tento mecha-
nismus může být využit i pro dlouhodobé zvlhčení pokožky. Již byl proveden výzkum, jehož cílem byl výběr rostliny, kte-
rá se nachází ve stadiu vodního stresu, z níž by bylo možné extrahovat biologicky aktivní složky, vhodné pro použití jako 
kosmetického komponentu se zvlhčujícími účinky. Ze 16 zkoumaných středomořských rostlin se jako druh s nejlepší při-
způsobivostí k suchému prostředí prokázala šalvěj muškátová (Salvia sclarea). Bylo potvrzeno, že za adaptační schop-
nosti této rostliny odpovídá především frakce flavonoidů. Tímto způsobem byl získán XERADIN™ – standardizovaný 
extrakt ze xerofilní šalvěje. Na základě efektů, pozorovaných v průběhu výzkumu in-vivo, bylo potvrzeno, že XERA-
DIN™ je silně aktivní látkou s okamžitými 24hodinovými zvlhčujícími účinky; výrazně zvyšuje úroveň zvlhčení pokožky, 
aniž by snižovala její bariérové funkce.

CARESOFT™ – očištěná frakce z oddenků Curculigo orchioides, zvané také Curculigo, Kali musli, Black musale nebo 
Golden-Eye Grass – rostliny, která náleží k čeledi amarylkovitých (Amaryllidaceae). Hlavní složkou curculigo jsou glyko-
sidy, polysacharidy (hemicelulóza, škrob, pryskyřice, slizy), tuky a šťavelan vápenatý. V oddencích Curculido orchioides 
byla nalezena rovněž glukóza, manóza, xyloza a kyselina glukuronová. Z růstových výhonků Kali musli byl izolován 
fenolový glykosid o názvu kurkuligosid a rovněž sapogenin a jukagenin. Je to zcela inovativní mechanismus stimulace 
receptoru NHE1, navracející zcela přirozeným způsobem odpovídající hladinu pH zevnitř pokožky až k jejím vnějším 
vrstvám, což ovlivňuje také obnovu bariérových funkcí pokožky. CARESOFT™ působí na vnitřní mechanismus kontroly 
pH v pokožce, vylepšuje způsoby modulace aktivity receptoru NHE1, vylepšuje kohezi mezi buňkami, vylepšuje spoji-
tost epidermy a její bariérové funkce, redukuje reaktivnost a přecitlivělost pokožky vůči nejrůznějším vnějším vlivům. Je 
ideální pro péči o citlivou pokožku.

GLYCERÍN – přirozeně chrání pokožku, proniká do mezibuněčných tkání, kde na sebe váže množství vody potřebné
k zachování správného zvlhčení pokožky. Má skvělé uklidňující vlastnosti, účinně zvlhčuje i přesušenou pokožku se sklony 
k praskání, nadměrně vysušenou. Vyhlazuje, zlepšuje pružnost, reguluje procesy správné obnovy svrchní vrstvy pokožky. 
Působení glycerínu je dlouhodobé. Prochází do hlubších partií zrohovatělé vrstvy pokožky a v nich zůstává, regulujíc 
v průběhu celého dne její zvlhčení. Přítomnost glycerínu podporuje správnou funkci kožních lipidů.

D-PANTENOL – vitamín B5, neboli kyselina pantotenová, je přírodní složkou vyskytující se v pokožce i ve vlasech, je ne-
zbytný pro jejich správné formování. Nedostatek vitamínu B5 se projevuje drsností a sloupáváním pokožky, vlasy rych-
leji šediví, stávají se pórovitými a matovějí.
- snadno proniká do pokožky, vlasů i nehtů,
- zmenšuje ztráty vody z pokožky a účinně ji zvlhčuje, přináší měkkost a elastičnost,
-  stimuluje dělení buněk a díky tomu působí hojivě a regeneračně; napomáhá při hojení drobných ran a drobných po-
škození pokožky, při léčení jizev,

- zlepšuje lipidovou bariéru svrchní vrstvy pokožky,
-  uklidňuje a působí protizánětlivě; je nápomocný při podrážděních pokožky, doporučovaný při slunečních spáleninách, 
po holení i depilaci, zjemňuje zarudnutí, podráždění a svědění.

TRIGLYCERIDY KYSELIN KAPRILOVÉ A KAPRONOVÉ – posilují lipidové bariéry uvnitř zrohovatělé vrstvy pod povr-
chem pokožky. Složky s epidermálním působením zajišťují správné zvlhčení pokožky díky tvorbě tenkého okluzního filmu. 
Plní funkci „náplasti” chránící pokožku před nadměrným vypařováním vody z jejích hlubších vrstev a zmenšují riziko pro-
nikání škodlivých vnějších látek do nitra pokožky. Caprylyl glycol již po mnoho let slouží našim biotechnologům k naru-
šování stěn bakterií při procesu extrakce kolagenu z rybích kůží. Dovolil nám postupně vyeliminovat i z jiných výrobků 
parabenové konzervanty.

ALANTOIN – složka močoviny, působí regeneračně, zjednodušuje hojení a obnovu poškozené svrchní vrstvy pokožky. 
Snižuje pálení, zjemňuje zarudnutí u citlivé pokožky. Má rovněž zvlhčující účinky, vyhlazuje a změkčuje pokožku. Jak 
je vidět, do složení tohoto balzámu bylo vloženo mnoho práce, ale šetřeno nebylo ani na jeho složkách. Vedle již zná-
mých a ověřených složek v něm nacházíme i nejvíce inovativní kosmetické složky v současné biotechnologii, od nichž 
je očekáváno opravdu účinné zvlhčení pokožky. Testy přinesly nevídané výsledky. Proto byl tento balzám nazván ultra 
zvlhčující.
Přírodní kolagen spolu s Colvitou, doplněné o nové produkty kosmetické řady Colway, představují kompletní sestavu pro 
každodenní péči o pokožku a efektivní zbraň v boji o mládí a krásu každého z nás. Skrytý neuvěřitelný marketingový 
potenciál těchto produktů je navíc příležitostí na velmi výnosné podnikání opřené o byznys Colway.
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Více informací na naší internetové stránce
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