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mezibuněčná hmota 
(chondroitin) jamka

buňky chrupavky 
(chondrocyty)

hyalinní chrupavka elastická chrupavka vazivová chrupavka

Slovo kolagen je odvozeno z řečtiny: cola – lepidlo, gennao 

– rodit. „Rodící lep“ – tento výraz vystihuje funkci kolagenu, 

který spojuje, „lepí“ buněčné částice, což vede k tvorbě tkání 

a orgánů. Vyskytuje se téměř ve všech orgánech a slouží jako 

látka pojící. 

Kolagen je bílkovina, která se nachází v organizmech 

zvířat i lidí. Je nejdůležitější bílkovinou organizmu, protože 

představuje 30% z celkového obsahu bílkovin lidského těla, 

70% z obsahu bílkovin kůže, 30 – 60% bílkovin kostí, 99% 

bílkovin oka a je hlavní složkou pojivové tkáně.

Pojivová tkáň – je tvořena buňkami, které produkují 

mezibuněčné látky v menším či větším množství, podle 

jejich funkce. Je velmi různorodá a plní mnoho funkcí. 

Má za úkol spojovat různé typy tkání, zajišťovat oporu 

orgánům a chránit citlivé části organizmu. 

Pojivové tkáně dělíme podle funkce na výplňové, opěrné a 

trofické. Mezi výplňové tkáně spadá vazivo (řídké, tukové, 

tuhé), chrupavka (hyalinní, elastická, vazivová). Do opěrných 

pojivových tkání zařazujeme kosti, za trofické pojivové tkáně 

jsou považovány tělní tekutiny -  krev, míza, tkáňový mok. 

KOLAGEN – BÍLKOVINA ŽIVOTA
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Skládá se, kromě jiného, z bílkovin a 

elastinu (dodává tkáni pružnost a flexibilitu), 

kolagenu (dodává pevnost) v podobě 

kolagenových vláken a složitých cukrů.

Pojivová tkáň plní tyto funkce:

• podpůrno- ochrannou –pro jiné tkáně 

a citlivé části organizmu

• vyživující – transport živin a metabolitů 

prostřednictvím krve a tkáňového moku 

• obrannou – vykazuje obranné reakce 

proti cizím strukturám, jako jsou bakterie, 

viry, cizí buňky, chemické sloučeniny. 

Víte, že…

O skutečném biologickém věku nerozhodují první číslice 

rodného čísla, počet šedivých vlasů, vzhled očí nebo držení těla, 

ale stav bílkovin, které spojují téměř všechny buňky vašeho 

organizmu? Kolagen je nejvěrnějším odrazem biologického 

potenciálu našeho těla. Proto je tak důležité udržet v co 

nejlepším stavu strukturu a kapacitu kolagenu v těle, tím 

i pojivové tkáně a to po celý život. 

Přestaňme tedy mluvit o kolagenu jen jako o proteinové mřížce, 

která chrání pokožku před vznikem vrásek. Ve skutečnosti je 

to totiž bílkovina, kterou můžeme rozdělit na několik set typů, 

je základní bílkovinou pojivové tkáně, která tvoří, spojuje a 

dodává tvar orgánům. Plní také funkci podpůrnou, ochrannou, 

zprostředkovává výživu buněk, zároveň obnovuje a regeneruje 

složky organizmu. 
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Zajímavým faktem je, že právě ve fibroblastech, buňkách 

– továrnách zodpovědných za produkci a obnovu všech 

nejdůležitějších typů kolagenu, tzn. I, II, III, IV i V, příroda 

nainstalovala biologické hodiny odměřující čas našeho 

života. Tento mechanizmus je tak přesný, že vědci zkoumající 

vzorek pojivové tkáně, jsou schopni určit věk majitele buňky s 

přesností méně než jeden rok.

Když procesy obnovy nedokážou udržet krok s procesy 

degradace nejdůležitější bílkoviny – začínáme být nemocní, hůř 

se cítíme a vypadáme, rychleji se unavíme, zhoršuje se zrak 

- zkrátka stárneme!

Přibližně od 25 roku života kůže člověka začíná ztrácet pružnost 

a pevnost, stejně jako svaly ztrácejí sílu a kosti vápník. 

Všechny tyto projevy stárnutí pramení z deficitu rozpustného 

kolagenu, jehož biosyntéza věkem slábne. Kolagen se 

v těle nadále tvoří, ale čím jsme starší, tím procesy degradace 

stále více převažují nad procesy syntézy, zejména syntézy 

rozpustného kolagenu, který zajišťoval pleti pružnost a pevnost, 

díky schopnosti vázat vodu.

KOLAGEN – BÍLKOVINA MLÁDÍ

Produktový katalog COLWAY®4



Prakticky u každého člověka začínají po třicátém roku života 

zanikat potní a mazové žlázy a začíná vysychat a ztenčovat 

se kůže, objevují se vrásky. To se děje z důvodu oslabení 

elastinových a kolagenových vláken, které jsou nejdůležitější 

složkou podpůrné pojivové tkáně. Volné radikály, toxiny a 

enzym zvaný kolagenáza ničí proteinová vlákna a v těle klesá 

hladina stopových prvků a vitamínů stimulujících přirozenou 

produkci kolagenu ve fibroblastech a chondrocytech. 

 

Víte, že…

Pojivová tkáň je úzce svázaná s výměnou 

biologického materiálu i jiného než jsou 

bílkoviny, takže když se její životnost zhoršuje, 

zvyšuje se pocit únavy a zhoršují se následky 

nemocí. Lidé, u kterých klesá hladina kolagenu 

v těle (pojivové tkáně), potřebují více času 

na odpočinek po vyčerpávajícím dni, na 

rekonvalescenci po nemoci, mění se také 

chemické procesy v mozku, což má vliv na 

psychický stav. 

A co je nejhorší, roste riziko, že některé problémy 

budou již přetrvávat do konce života. U žen 

v období menopauzy může hladina kolagenu 

klesnout až o 30% během necelého roku. 
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Kolagen je zodpovědný, kromě jiného, za optimální 

hydrataci a celkový stav pokožky, očí, vlasů a nehtů, také za 

obnovu buněk všech orgánů. Každá část lidského těla se 

obnovuje v určitém čase:

• Kolagen v játrech se kompletně vymění za 30 dnů,

• V oku za 77 dní,

• V kůži po 130-140 dnech,

• V krevních buňkách za 3 měsíce,

• V kostech a kloubech po 12 měsících,

• V nervové soustavě po 12 měsících,

• V celé krvi u žen po 3 letech, u mužů po 4.

Pokusy o použití syntetického kolagenu a později kolagenu 

ze skotu v kosmetice a implantologii, přinesly jen poloviční 

úspěch.  Zvířecí kolagen zmizel z trhu zejména kvůli 

epidemii BSE (nemoc šílených krav). Tyto formy kolagenu 

byly obvykle nerozpustné ve vodě, neměli schopnost 

vstřebat se do pokožky. 

Nebyl ještě dostupný biologický aktivní kolagen, který 

by měl strukturu aminokyselinových řetězců, podobný 

lidskému. 

 

Víte, že…

Kolagen je biopolymer s mnoha cennými 

vlastnostmi, které se využívají především 

v medicíně, např. k výrobě chirurgických 

nití, vstřebávacích stehů, kolagenových folií, 

transplantačních membrán, cévních náhrad, 

kolagenových hub, mastí na popáleniny, 

strie a jizvy nebo kapslí léků. 

Produktový katalog COLWAY®6



• Chtěli byste oklamat biologické hodiny 

uzamčené v miliónech buněk produkujících 

kolagen?

• Chcete odložit odchod vašich buněk 

do důchodu?

• Chcete zastavit čas a zlepšit kvalitu svého 

života?

DNES JE TO MOŽNÉ!

Hydráty rybího kolagenu se získávají jen v Polsku, způsobem, 

na který získal patent Dr. Andrzej Frydrychowski (číslo 

patentu: 206813). Všichni ostatní, kteří vyrábějí kolagenové 

gely metodou hydratace z rybích kůží, se dopouštějí 

plagiátorství a produkty, které nemají na obalu uvedeno číslo 

patentu, mohou mít nižší kvalitu! 

Značku Přírodní Kolagen – Platinum, Silver, Graphite – 

poprvé představila v EU firma COLWAY (CPNP Reference č. 

1006689,1007155,1007162). Všichni ostatní používající tento 

název se dopouštějí plagiátorství.

PŘÍRODNÍ KOLAGEN JE ŽIVOU BÍLKOVINOU. 

JE REVOLUČNÍ!

Přírodní Kolagen je řetězec 1000 aminokyselin vázaných 

do spirály, které vytvářejí při metabolickém cyklu pouze 

obratlovci. Získává se z extraktu rybích kůží nejušlechtilejších 

druhů, lovených z přírodních nádrží a je filtrovaný přes 

hedvábná vlákna bource morušového.  

Kolagen vyrobený tímto způsobem si zachovává strukturu, 

která je téměř totožná jako struktura lidského kolagenu, 

tzv. trojitou spirálu. 

PŘÍRODNÍ KOLAGEN
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• Je to produkt zcela přírodní, bez přídavku barviv, aromat 

a konzervantů. Do vašich rukou se dostává jedinečný 

produkt s několika násobně větším množstvím kolagenu, 

než obsahují nejdražší kosmetické přípravky na světě.

• Nemá žádné vedlejší účinky. Nedráždí pokožku a není 

návykový.

• Je to jeden z největších objevů světové kosmetologie a 

biotechnologie proteinů.

• Je jediným z tisíce kosmetických přípravků, který působí 

na příčinu stárnutí pokožky, místo aby bojoval s jeho 

následky. Čistý kolagen, ne jen několika procentní 

přidaná látka.

Přírodní kolagen je neinvazivní preparát 100% 

přírodní bílkoviny! Hydrát kolagenu, 100% 

ekologický! 

Aplikováním dodáváme zvenčí pokožce to, čeho se 

nedostává zevnitř. Přírodní Kolagen je nejčistší bílkovinný 

roztok (kolagenu a elastinu) s nepatrným přídavkem kyseliny 

mléčné a emulgačně stabilizující látky.

Neobsahuje žádná aromata, barviva ani konzervanty. 

Pro mnoho osob, které jsou citlivé na chemikálie používané 

v kosmetice, je jedinou účinnou alternativou ochrany 

pokožky proti neúprosnému procesu stárnutí. 

Vyrábí se ve třech stupních čištění:  

PLATINUM, SILVER, GRAPHITE

Produkt se v různých stupních čištění liší jen cenou, 

pigmentací a minimálně hustotou. Přírodní Kolagen je 

balený v sterilních, skleněných nádobách s dávkovací 

pumpičkou o objemu 50 ml (pouze Platinum), 

100 ml a 200 ml.

Produktový katalog COLWAY®8



Víte, že…

Objev metody hydratace rybího kolagenu, díky 

které je zachována struktura trojité spirály (vlastní 

jen pro bílkoviny živých organizmů), dokonce 

i ve skleněné nádobě, je největším úspěchem 

v biochemii XXI. století. 

Na světě existuje pouze jedna forma čistého, 

trojřadého, biologicky aktivního, trans 

epidermálního kolagenu, který není třeba aplikovat 

injekční stříkačkou, ale stačí jen nanést na vlhkou 

kůži kdekoliv na těle, dokonce i do vlasů. 

Způsob použití: 

Kolagen Platinum, Silver nebo Grafit mají stejnou 

aminokyselinovou stavbu, strukturu spirály a stejné 

vlastnosti. Není tedy chybou, když je použijete jinak, než je 

v doporučení.

Přípravek aplikujeme vždy na vlhkou pokožku!

Doporučujeme také před aplikací použít vhodný peeling 

(jednou až dva krát týdně). Na takto připravenou a ještě 

vlhkou pokožku naneseme tenkou vrstvu gelu a jemně 

vklepeme bříšky prstů, pohyby kopírujícími svaly. Do pokožky 

se gel vstřebá asi po 7 minutách, ale proces je ukončen po 

15-30 minutách. 
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50, 100 nebo 200 ml

Kolagen Platinum zpevňuje, zlepšuje pružnost pleti, 

rozjasňuje a vyhlazuje vrásky. Je účinný v péči o pleť 

s různými problémy, jako jsou alergie, lupénka, akné nebo 

růžovka. Může se také používat jako zklidňující přípravek 

po holení. 

Pro odstranění pocitu napětí pokožky po nanesení 

kolagenu, doporučujeme použít vhodný krém – nejlépe 

z kosmetické řady COLWAY s obsahem přírodního kolagenu. 

Pokud na povrchu pokožky zůstane malé množství 

nevstřebaného kolagenu, znamená to, že bylo použito příliš 

velké množství přípravku, nebo že stačí používat gel jen 

jednou denně, nejlépe během večerní péče o pleť. 

Při aplikaci na obličej, doporučujeme nanést větší množství 

kolagenu na víčka a pod oči. 

PŘÍRODNÍ KOLAGEN

KOLAGEN PLATINUM

Produktový katalog COLWAY®10



100 nebo 200 ml

Doporučujeme pro péči o celé tělo (každý den nebo jako 

kůru), zpevňuje pokožku a zabraňuje jejímu ochabování. 

Vhodný na masáže, po holení nebo opalování (také po 

soláriu). 

Regeneruje kůži po popálení, odření, řezných poraněních, 

omrzlinách, pohmoždění a hematomy. Nejlepší výsledky 

jsou viditelné po aplikaci kolagenu bezprostředně po úraze. 

Kolagen nejen omlazuje pokožku, ale přináší skvělé výsledky 

v případě rozšířených žilek, celulitidy, strií, také ulevuje od 

tzv. těžkých a oteklých nohou. Jizvy a keloidy jsou hladší a 

méně viditelné, vyhlazují se. 

Péče o tělo: kolagen nanášíme na vlhkou kůži těla pohyby 

zdola nahoru, směrem k srdci. 

PŘÍRODNÍ KOLAGEN

KOLAGEN SILVER
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100 nebo 200 ml

PŘÍRODNÍ KOLAGEN

KOLAGEN GRAPHITE

Vhodný k péči o vlasy a nehty, je velmi populární 

v kadeřnických a kosmetických salonech. S úspěchem je 

používaný na bolesti kloubů a k péči o ztvrdlou kůži na 

patách a loktech.

Péče o vlasy: 

Můžete použít jako masku – vmasírujte gel do pokožky 

umytých vlasů a nechte působit 20 minut, následně můžete 

kolagen opláchnout nebo můžete nechat ve vlasech. 

Také si kolagenem smíchaným s vlažnou vodou můžete 

vlasy opláchnout. Účinný při seboroické dermatitidě. 

Produktový katalog COLWAY®12



Péče o ruce: 

Po peelingu rukou (doporučujeme peeling COLWAY, nebo si 

můžete připravit sami smícháním lžičky cukru s citronovou 

šťávou) naneste kolagen. Můžete opakovat každý den. 

Na oslabené nehty můžete používat neomezeně. Skvělá 

regenerace nehtů. 

Péče o chodidla: 

Změkčuje pokožku chodidel, posiluje nehty a hojí 

popraskané paty. 

 
Víte, že…

Účinky kolagenové kůry můžete zvýšit 

vykonáváním pravidelného peelingu celého těla 

(minimálně jednou týdně).
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50 ml

Atelokolagen COLWAY je dalším anti-age 

kosmetickým přípravkem z řady transdermálních 

kolagenových gelů, které se vyrábějí pouze 

v Polsku a jsou opravdu tím nejlepším 

v biotechnologii bílkovin. 

V této unikátní kompozici jsou spojeny tři druhy malo-

molekulárního kolagenu. První z nich jsou izolované 

molekuly z rybích kůží, které si zachovali strukturu trojité 

spirály (tropokolagen). Druhý je atelokolagen, také s 

trojitou spirálou, který ale vystavený působení pepsinu získal 

ideální biologickou čistotu, dosud známou jen tvůrcům 

léků, proto se také používá k vstřikování pod kůži. Třetí je 

prokolagen, neboli peptidové řetězce, které teprve při 

procesu kolagenogeneze tvoří kolagenovou spirálu.

ATELOKOLAGEN
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Model kolagenové spirály ponořené v hydro-gelu je z elastinu 

a neiontového zlata, které společně s kolagenovými peptidy 

působí jako iontová pumpa: urychluje migraci aktivních 

složek, výměnu mikro živin, stimuluje očistný proces v těle 

přes kůži. Působí proti pigmentovým skvrnám, antibakteriálně, 

bio stimulačně a zklidňuje. 

Atelokolagen COLWAY vděčí za svou sametovou 

jemnost sericinu, což je tekuté hedvábí, za vůni přírodnímu 

růžovému oleji a za vynikající vstřebatelnost – použití, 

poprvé v kosmetice, tak malých proteinových sloučenin 

v kolagenovém komplexu. 

Všechny kolagenové gely COLWAY  jsou nativní, 

transdermální a biologicky aktivní bílkoviny. Jsou to světově 

unikátní anti-age produkty, již mnoho let proslulé svou 

účinností, které na rozdíl od tisíců běžných krémů – nebojují 

s následky, ale působí přímo na příčinu stárnutí. Hlavní 

příčinou vzniku vrásek je úbytek kolagenu. 

Způsob použití: 

Tento kosmetický přípravek je určený pro všechny typy pleti. 

Vhodný k péči o pleť obličeje, krku a dekoltu. Naneste malé 

množství gelu na čistou a vlhkou pleť. Pokud na pokožce 

zůstávají částečky zlata, je třeba je vmasírovat. Po vstřebání 

doporučujeme použít balzám nebo krém vhodný k danému 

typu pleti. Doporučujeme produkty z kosmetické linie 

COLWAY, které obsahují aktivní složky působící synergicky 

s Atelokolagenem COLWAY. 

Produkt obsahuje nativní proteiny pocházející 

z ušlechtilých ryb. Neobsahuje parabeny, 

silikony ani emulgátory. 
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120 ml

„Žena potřebuje nespočet šňůr perel” 

— Coco Chanel

Sametový gel s ultra senzorickým složením lehkým 

jako vánek, uvnitř kterého se třpití magická spirála 

z  kolagenových bílkovin  a  perel. 

Atelo-, tropo- a prokolageny, získavané přírodní metodou 

výlučně v Polsku – to jsou peptidové gely sloučené také s 

přírodním vitamínem C, jehož nebojhatším známým zdrojem 

je australská švestka Kakadu (Terminalia ferdinandiana). 

Superox – C® - je komplex s výjimečnými antioxidačními 

vlastnostmi a nejefektivnější dosud známý stimulátor procesů 

kolagenogeneze, které nastartuje vnější aplikace aktivních 

peptidů na pokožku. 

PERLOVÝ ATELOKOLAGEN

Produktový katalog COLWAY®16



Složení je doplněno o rostlinné extrakty z goji, acai, noni, 

granátového jablka, mangostanu, mladých zrn kávy, 

zeleného čaje a provitamínu B5. 

Určení: 

Perlový atelokolagen je určený k péči o celé tělo, kromě 

nejjemnějších oblastí kůže, obličeje a dekoltu 

(viz: Atelokolagen COLWAY). Úplné spektrum působení 

je patrné u zralé pleti, v jejichž buňkách tento unikátní 

kosmetický produkt aktivuje přirozené regenerační procesy.

Účinky:

• Zlepšuje hustotu a pružnost pokožky

• Účinně vyhlazuje vrásky

• Zpomaluje procesy stárnutí kůže 

(silné anti-age působení) 

• Vyhlazuje povrch pokožky 

• Posiluje cévy a chrání je před poškozením a praskáním

• Zpevňuje

• Působí proti celulitidě

• Hydratuje (vytváří na pokožce ochrannou 

membránu proti ztrátě vody)

• Zabraňuje ztrátě pružnosti kůže

• Zbavuje kůži toxinů 

• Redukuje pigmentové skvrny 

• Regeneruje poškození kůže 

Výtažek z perel rozjasňuje a odráží světlo a díky tomu 

pomáhá opticky skrýt nedokonalosti pokožky. 

Produkt obsahuje nativní bílkoviny z ryb. 

Neobsahuje parabeny, silikony ani emulgátory.
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• stimuluje fibroblasty a keratinocyty k činnosti;

• vytváří na povrchu pokožky filtr zadržující vodu;

• zlepšuje elasticitu a zjemňuje pokožku;

• vyhlazuje vrásky;

• zpevňuje a hydratuje pleť;

• zlepšuje stav akné i růžovky;

• pomáhá řešit problém s celulitidou;

• zklidňuje kůži po bodnutí hmyzem, výborný 

na drobné popáleniny, odřeniny, modřiny, 

pohmožděniny a proleženiny ;

• odstraňuje většinu příznaků onemocnění nehtů;

• regeneruje a posiluje vlasy;

• zpomaluje šedivění;

• podporuje obranyschopnost reprodukčních orgánů;

• pomáhá redukovat černé tečky (uhry);

• pomáhá v případech systémové sklerodermie;

• zesvětluje stařecké i pigmentové skvrny;

• ulevuje od neurologických bolestí a 

při chronických zánětech kostí;

• urychluje spalování kyseliny mléčné ve svalech;

• řeší problémy s kožními alergiemi;

• prevence vzniku strií;

• tiší bolesti kostí, kloubů, revmatické 

bolesti i při artritidě;

• pomáhá při křečových žilách;

• změkčuje staré jizvy a nové vyhlazuje;

BLAHODÁRNÉ KOSMETICKÉ I LÉČEBNÉ ÚČINKY, 
KTERÉ PŘINÁŠÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍHO KOLAGENU:

Produktový katalog COLWAY®18



• má vliv na doplnění kostní dřeně;

• zpomaluje řídnutí kostí u osteoporózy;

• odstraňuje otoky, záněty kůže, 

rozšířené žilky a trofické změny;

• je prevencí proti jednomu z nejagresivnějších 

nádorů -  melanomu;

• urychluje rehabilitaci po zlomeninách, 

výronech a po porodu;

• zlepšuje zrak;

• regeneruje vaginální sliznice a pomáhá 

předcházet plísňovým onemocněním pochvy;

• zastavuje vypadávání vlasů při 

onemocnění  Alopecia areata;

• přináší úlevu při paradentóze;

• pomáhá při onemocnění očí;

• zlepšuje krevní oběh;

• zmírňuje bolesti páteře;

• ulevuje při rýmě, lépe než nosní kapky;

• reguluje nadměrné pocení;

• nejlepší balzám po holení a depilaci.
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Firma COLWAY® si však zachovává zdravý rozum – například, 

i když máme potvrzeny stovky případů, kdy narostli vlasy na 

lysých hlavách, nemůžeme ještě probudit naději u miliónu 

lidí s tímto problémem.

Produkty rozpadu trojřadého rybího kolagenu pronikají do 

mezibuněčné hmoty kůže a stimulují fibroblasty ke zvýšené 

produkci vlastního kolagenu. Tuto schopnost nemá zatím 

žádný jiný kosmetický přípravek na světě. 

VÝROBCE ZARUČUJE NEJVYŠŠÍ ÚČINNOST 
PŘÍPRAVKU BĚHEM 1,5 ROKU OD DATA VÝROBY. 
VŽDY OBDRŽÍTE ČERSTVĚ VYROBENÝ PRODUKT

Dnes je už Přírodní Kolagen uznávanou značkou. Jenom v 

Polsku již bylo prodáno více než dva milióny kusů. 

U uživatelů, kteří se setkají s Přírodním Kolagenem poprvé, 

vyvolává euforické reakce. 

Přírodní Kolagen je produkt registrovaný v EU a vlastní 

certifikáty v mnoha zemích (včetně amerického FDA)

Přírodní Kolagen je výjimečný produkt! Roční náklady 

na kolagenovou kůru proti vráskám jsou jenom zlomkem 

nákladů, které ženy vynaloží na krémy, kosmetiku a návštěvy 

salónů.

Přírodní Kolagen je samozřejmě 100% přírodní gel tvořený 

molekulami (kolagenové  3-šroubovice), které na sebe 

vážou vodu. Svou stabilitu si zachovává do 26 st. C. Musí být 

důsledně chráněný před vyššími teplotami, aby neztratil své 

výjimečné vlastnosti.

Přírodní Kolagen, jako jediný produkt na trhu, účinně a 

dlouhodobě působí na příčiny stárnutí kůže a doplňuje 

dlouholetý úbytek kolagenu, zatímco jiné produkty jen 

krátkodobě retušují následky a nepůsobí na příčinu.
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Přírodní Kolagen Platinum, Silver, Graphite – je 

registrovaná značka v EU firmou COLWAY, jako jejím 

vlastníkem a producentem. Kromě ochranného patentu 

vlastní i mnoho certifikátů.
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Potravinový doplněk je produkt, který má za úkol 

dodat tělu látky (např. vitamíny, minerály, nenasycené 

mastné kyseliny), které chybí v dnešní stravě, dokonce 

i v té nejpestřejší. 

Na téma opodstatnění suplementace bylo napsáno 

velké množství literatury. Stále častěji se hovoří o 

dokonalejších biotechnologiích a o nových objevech.  

Věda stále odkrývá nové a nové klíče k tajemství 

vitality a dlouhověkosti lidí z různých částí světa, 

tím, že analyzuje jejich stravu. Již víme, že nejdéle 

žijí a nejméně jsou nemocná, ne ta nejbohatší 

společenstva, ale ta, která se nejrozumněji stravují. 

SUPLEMENTACE JE DNES NUTNOSTÍ NE LUXUSEM
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Co rozhoduje o kvalitě stravy? 

Lidé žijí dlouho a zdravě, jejich tkáně si zachovávají mládí 

a orgány fungují správně, když se v jejich každodenní 

stravě nacházejí vitamíny, stopové prvky, dobré tuky 

a bílkoviny, antioxydanty, flavonoidy, prokyanidiny, 

aminokyseliny, dobře stravitelné sacharidy, 

provitamíny, koenzymy a mnoho, mnoho dalšího…

Je velmi obtížné zařadit všechny tyto živiny do 

každodenní stravy po celý rok. Mnoho produktů je 

drahých, sezónně nedostupných, nebo nám jednoduše 

nechutnají. 

Můžeme snad sníst tolik lososů za život, jako Nor či 

Kanaďan? Tolik jogurtů a rajčat jako Bulhar? Olivového 

oleje jako lidé ve středomoří? Mořských řas a měkkýšů 

jako Japonec? Jíst to všechno dohromady a k tomu kopu 

ovoce a zeleniny, pohanky, tmavého pečiva a luštěnin?

Zapíjet to všechno čerstvými šťávami, kvalitní minerální 

vodou a červeným vínem? A právě proto je nutné sáhnout 

po potravinových doplňcích. Suplementace se dnes stává 

jednou z nejpopulárnějších metod péče o zdraví. 
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60 nebo 120 kapslí

To není jen světově unikátní potravinový doplněk, ale 

také nutrikosmetika. Nutrikosmetika  to jsou přípravky, 

které vyživují pleť zevnitř.

Colvita je vrcholným dílem biotechnologie mezi 

produkty z rybího kolagenu. Je to světově unikátní 

komplex lyofilizovaného čistého tropokolagenu z rybích 

kůží, extraktu z mořských řas a biologicky dostupného 

vitamínu E. 

Colvita je jedním z nejnovějších a nejlepších 

nutrikosmetických přípravků na světě. Plně odpovídá 

novým výzvám založeným na nejnovějších vědeckých 

objevech 21. století. Ty říkají, že jedním z nejdůležitějších 

prvků prevence proti stárnutí pleti, je kromě hydratace 

(i zevnitř) stimulace buněk, které vytvářejí kolagen a 

nacházejí se až v té vrstvě kůže, kde běžné kosmetické 

přípravky nedosáhnou.

POTRAVINOVÉ DOPLŇKY

COLVITA
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Po dvou měsících pravidelného užívání Colvity, lze 

pozorovat první výsledky v podobě posílených vlasů 

a tkání podpírajících kůži, pleť je viditelně pevnější a 

hydratovaná. 

Colvita je výjimečná kapsle, je to velmi koncentrovaný 

a bioaktivní kolagen a nezbytná dávka aktivních látek 

podporujících jeho syntézu. 

Colvita je výsledkem výjimečného spojení revitalizačních 

složek, které vyživují zevnitř nejdůležitější tkáň 

lidského těla – pojivovou tkáň. Ve světě neexistuje 

biotechnologicky pokročilejší kapsle ani tableta proti 

stárnutí kůže a proti úbytku kolagenu ve tkáních.

Složení Colvity:

Trojřadý kolagen – nejlepší bio stimulátor aktivity 

chondrocytů a fibroblastů, který se velmi málo vyskytuje 

v naší stravě a i když ano, vlivem tepelné úpravy ztrácí 

většinu živin. Užívaný ve formě lyofilizátu, jako kapsle Colvity, 

podporuje obnovu buněk a značně urychluje regeneraci 

kolagenových vláken. Také optimálně vyživuje kůži, vlasy, 

nehty, kosti i klouby.

Mořské řasy zaznamenali velký úspěch v kosmetice, 

dietetice i medicíně. Obsahují více vitamínu C než citrusové 

plody, desetinásobně více vápníku než mléko. Výsledky 

prvních výzkumů biochemiky velmi pozitivně zaskočili. Jsou 

tak bohaté na živiny, že to ve světě rostlin nemá obdoby. 

Chaluha bublinatá obsahuje takové množství bílkovin jako 

luštěniny. Řasy jsou bohaté na vápník, železo, měď, mangan, 

draslík, selen, fosfor, chrom, a zinek.
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Najdeme v nich také vitamíny skupiny A, B, C, E a K, 

sacharidy, vlákninu, polysacharidy, esenciální aminokyseliny, 

polyfenoly, karoten a slizové sloučeniny. To je téměř 

dokonale vyvážený komplex vitamínů, minerálů a stopových 

prvků a dalších cenných látek. Jsou lehce stravitelné a 

snadno vstřebatelné, protože jejich minerální složení je 

podobné jako složení našich tělních tekutin. 

Vitamín E – je hlavní ochranou organizmu před ničivým 

vlivem volných radikálů. Volné radikály jsou neobvykle 

aktivní částečky kyslíku, které útočí na skoro všechny složky 

živých tkání. Molekula vitamínu E reaguje s volnými radikály 

a mění je na neutrální neškodnou látku, kterou tělo následně 

odbourá močí.

Díky antioxidačním vlastnostem, vitamín E pomáhá chránit 

červené krvinky, které transportují kyslík do každé buňky v 

těle. Zabraňuje jejich stárnutí a tím, že je chrání, napomáhá 

zároveň procesu dýchání buněk a má pozitivní vliv na stav 

svalů. Vitamín E je první látkou, která dostala ve 20. století 

označení „elixír mládí“. Dodává vitalitu, energii, chuť do 

života. Stimuluje syntézu kolagenu, zlepšuje vzhled pleti a 

chrání před neplodností. 

Tokotrienoly (od září 2016) – hit v potravinových doplňcích 

posledních let. Je to forma vitamínu E s několika set 

násobnou bio dostupností oproti dosud známým formám 

vitamínu E. Tokotrienoly jsou silnými regulátory genů a 

modulátory mnoha důležitých enzymů, tlumí záněty, léčí 

onemocnění svalů a srdce. Na rozdíl od tokoferolů působí 

proti ateroskleróze, proti nádorově a neuro protektivně.
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Víte, že… Colvita

• Všechny kolagenové aminokyseliny, které obsahuje, jsou biologicky aktivní, protože molekuly jsou získávány 

lyofilizací (a ne hydrolizací), nejsou to zbytky mrtvých vláken skotu, ale molekuly izolované z kůží ryb 

zachovávající si struktur trojité spirály i mimo tělo dárce.

• Obsahuje přírodní vitamín E a celou řadu antioxydantů, vysoce koncentrované polysacharidy, minerály 

a vitamíny pocházející z rostlin na této planetě nejbohatších na aktivní látky – z mořských řas. 

• Byla vytvořena pro potřeby těla ničeného chemoterapií nebo ozařováním, neexistuje žádné riziko, že 

by jakákoliv složka mohla stimulovat oxidační proces nějaké tkáně. Naopak volné aminokyseliny jsou 

nejsilnějším indikátorem antioxidačních procesů.

• Určuje syntézu peptidů a endogenních činitelů hemopoézy, čili vytváření a rozlišení buněčných složek krve. 

Chrání tedy kostní dřeň, obvykle první oběť cytostatik. Brzdí rozvoj neutropenie, čili brání poklesu počtu 

neutrofilních granulocytů. Kolagenové aminokyseliny přispívají ke správné aktivaci faktorů transkripce, 

která koreluje s proměnným stavem procesů oxidace – redukce a tedy s absolutním počtem cytokinů 

a jejich vzájemné závislosti na změněné faktory homopoézy.
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Užíváním Colvity vycházíme vstříc nejnovějším 

metodám péče o zdraví a krásu.

Je to názor kvalifikovaných lékařů, kteří si uvědomují, jak citlivé 

jsou informace i emoce, které vzbuzuje každá zmínka o reakci 

rakovinových buněk na protinádorovou látku podávanou 

během léčby jakýmkoliv způsobem.  Proto zvažují každé slovo 

a informují, že existuje jen nesmělý náznak, že aminokyselino-

minerálně-vitamínový komplex Colvita může mít proti 

nádorové vlastnosti a potažmo působit i proti metastázám.

Colvita:

• Není všelék na všechny neduhy, ale je vynikajícím 

potravinovým doplňkem bohatým na nezbytné látky, 

vitamíny, makro a mikro živiny potřebné ke správnému 

fungování našeho organizmu. 

• Je zcela přírodním přínosem pro celé naše tělo. 

Útočí na příčinu, ne na následky.

• Je produktem s koncentrovanou dávkou velmi dobře 

vstřebatelných peptidů, které nevyvolávají alergie.

• Výborně nahrazuje potřebné (vyživující) pokrmy, jako 

vepřové koleno, vnitřnosti, drůbeží kůže a želatinu. 

• Dostal cennou nálepku „zeštíhlovač“, je to dosud největší 

„bomba“ plná peptidů a produktů jejich rozpadu 

s nejlepší možnou vstřebatelností pro naše tělo.

• Rybí kolagen a výtažek z mořských řas podporuje 

metabolizmus tuků – stačí jen omezit ve stravě přísun 

živočišných a nasycených tuků a Colvita, užívaná denně, 

ohlídá váš metabolizmus, aby správně fungoval.

• Vitamín E obsažený v Colvitě je ve formě tokotrienolů, 

mnohokrát účinnějších než jiné běžné formy tohoto 

vitamínu. Chrání organizmus před ničivým vlivem 

volných radikálů. Tlumí záněty, zlepšuje stav cév a 

nepřímo zlepšuje stav suché pokožky.
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60 kapslí

POTRAVINOVÉ DOPLŇKY

AXANTA

Hlavní složkou tohoto produktu je astaxantin. Považovaný 

za krále mezi karotenoidy přirozeně se vyskytujícími v 

přírodě, zbarvující rostliny a živočichy, které, pokud patří k 

jedlým, jsou bez výjimky uznávané jako výjimečně zdravé! 

Právě on dává masu lososa, také měkkýšům požívaným 

jako dary moře a mořským řasám, specificky krásnou barvu. 

Například řase Haematococcus pluvialis, ze které pro nás 

uznávaný švédský producent extrahuje astaxantin.  Tento 

druh je známý pro svůj vysoký obsah astaxantinu, nejvyšší ze 

známých organizmů. A navíc astaxantin získaný z této řasy je 

nejlépe vstřebatelný.
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Co je tak výjimečného na astaxantinu? 

V přírodě se nachází asi 700 druhů karotenoidů, průměrný 

člověk slyšel jen o několika málo z nich, nejčastěji o 

karotenu, luteinu či lykopenu. Slyšel, že jsou zdravé, proto 

je třeba jíst rajčata, vajíčka, kapustu, špenát nebo mrkev. 

Účinky tohoto konkrétního karotenoidu jsou probádané a 

zdokumentované především japonskými vědci. Výsledky 

jejich výzkumu nikdo v Evropě nepopírá, spíše jsou 

ignorovány.

Astaxantin - působí jako brzda na přenos infekce, napíná 

buněčné membrány, stimuluje vazbu svalové tkáně, působí 

jako vnitřní sluneční clona. Je také uznávanou látkou ve 

sportovní medicíně. Užívání astaxantinu urychluje spalování 

kyseliny mléčné ve svalech, snižuje bolest šlach a kloubů po 

fyzické aktivitě. Velkou výhodou přírodních antioxidantů jako 

je astaxantin je, že jsou bezpečnou, přírodní alternativou 

syntetických léků. 

Astaxantin chrání proti:

• Onemocnění očí (jako např. glaukom, šedý zákal, 

makulární degenerace),

• očním zánětům (zánět sítnice, rohovky, duhovky, bělma),

• diabetické neuropatii,

• poškození mozku a páteře,

• parkinsonově nemoci, Huntigtonově, Alzheimerově 

chorobě a dalším typům demence. 

Osoby užívající astaxantin, již mnoho let mluví o jeho 

pozitivních účincích, které pociťují – snížení artritických 

bolestí, zlepšení paradentózy, zlepšení psychického 

rozpoložení a rychlejší zotavování, příval energie a 

posílení imunity. Do dnešního dne vědci nenašli (kromě 

obranných enzymů přirozeně se nacházejících ve vyspělých 

organizmech, v čele se superoxid dismutázou) látku, která by 

dokázala tak účinně bojovat s jedno molekulárním kyslíkem 

jako přírodní astaxantin.

Produktový katalog COLWAY®30



Piperin – neboli silný piperidinový alkaloid (95%) 

extrahovaný z kuliček všem známého černého pepře. 

Zaručuje, sice ne bombastický a okamžitý, ale za to jeden 

z mála klinicky dokázaných, dlouhodobý zeštíhlující efekt.  

Je ideálním doplňkem diety pro trpělivé osoby, které se 

nemohou věnovat fyzické aktivitě. Zlepšuje fyzickou kondici 

a koncentraci, reguluje tlak a zpevňuje pokožku. V literatuře 

neexistuje žádná zmínka o tom, že by užívání piperinu, 

v jakýchkoli dávkách, mělo nějaké vedlejší účinky. Avšak 

hlavním důvodem, proč je piperin v Axantě, je jeho nejméně 

známá vlastnost: přítomnost piperinu C17H19NO3  v trávicím 

traktu, již v relativně malém množství (testy prováděné 

s dávkou <5mg), dramaticky zvyšuje vstřebávání vitamínů 

skupiny B, karotenoidů, včetně astaxantinu, a mnoho dalších 

látek (pozor!), které obsahují plodnice chaluhy bublinaté (viz 

Colvita), ze střev do krve a lymfy. Pro astaxantin to znamená 

zvýšení bio dostupnosti až o 2000%! V praxi to znamená, že 

Axanta je, díky využití spolu působení piperinu, nejúčinnější, 

zdraví prospěšný produkt s astaxantinem na světě!
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Komplex všech vitamínů skupiny B – v ideálním množství 

podle současné referenční hodnoty příjmu, doplňuje složení 

Axanty. O vhodnosti doplňování každodenní stravy o 

dobře vstřebatelné vitamíny skupiny B není třeba mluvit. Je 

základem uvědomělé suplementace.

S ohledem na vybrané složky a jejich kvalitu, je Axanta 

výjimečným produktem na trhu. Získala si velké uznání 

u odborníků. 

Nejlepší anti-age kosmetika vyživující zevnitř. 

Imunita, krása a sluneční filtr v kapsli? Opravdu tvrdíme, 

že si stačí vzít kapsli Axanty a zkrásníme zvenčí? Nebo že 

nás tato kapsle ochrání před nebezpečnými slunečními 

paprsky? Ne. Toto tvrdit nemůžeme, už jenom proto, že 

evropské úřady neuznávají tyto vlastnosti astaxantinu. 

A přesto existují pádné důkazy o tom, že pravidelné užívání, 

dokonce i v malých dávkách, extraktu z Haematococcus 

pluvialis – to dokáže.

Vyplývá to částečně z faktu, že existuje souvislost mezi 

sluncem a naší krásou. Ultrafialové paprsky můžou 

způsobit předčasné stárnutí kůže, vrásky, vysušit pokožku, 

pigmentové skvrny a pihy. Předejít se tomu dá jen tím, 

že se budeme chránit před sluncem. 
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Astaxantin nejen zpomaluje stárnutí, ale také pomáhá 

odstranit vnější známky stárnutí! Přesto, že především 

v Evropě se všemi silami snaží vytlačit ho z povědomí 

konzumentů, zůstal tedy nepovšimnutý dermatology, 

má astaxantin vroucí příznivce ve světě medicíny. 

Jedním z nich je MUDr. Nicholas Perricone, jehož knihy 

patří v New Yorku mezi bestsellery. 

Třikrát se objevil v pořadu Oprah Winfrey, kde pokaždé 

propagoval astaxantin.  Jeho nejlépe prodávanou knihou 

je:  „Dr Perricone slibuje: 3 jednoduché kroky k mladšímu 

vzhledu a delšímu životu”. V dalším hitu: „Redukční dieta 

podle dr. Perricone”, také vyzdvihuje účinky astaxantinu  

a nazývá ho, po vzoru dalších autorit v této oblasti, 

„superhvězdou mezi doplňky“.
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60 kapslí

POTRAVINOVÉ DOPLŇKY

COLDEKA

ColDeKa je doplněk stravy, jehož nejdůležitější úlohou 

je posilovat imunitu. Obsahuje přírodní a velmi dobře 

biologicky dostupné látky, které většině z nás chybí. Pro 

lidi, kteří si uvědomují, jak jsou dnes důležité doplňky 

stravy, je to produkt velmi atraktivní s vynikajícím 

složením.

Úloha obsažených látek: 

Vitamín D – vytváří se v kůži vlivem slunečního záření. 

Bohužel v našich klimatických podmínkách nemáme tolik 

slunečního svitu, aby to uspokojilo biologické potřeby 

lidského těla. Nedostatkem vitamínu D trpí všechny 

věkové skupiny, zejména to jsou osoby, které tráví málo 

času na čerstvém vzduchu. Vědci odhadují, že 50% z 

celkové populace je ohroženo nedostatkem vitamínu D 

a toto procento se zvyšuje u rizikové skupiny populace 

(starší lidé a lidé s tmavší barvou pleti).
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Oiciální vyjádření WHO (Světová zdravotnická 

organizace): Nedostatek vitamínu D zapříčiňuje křivici 

u dětí, stav kdy je kostní tkáň slabá a nedostatečně 

mineralizovaná. Kosti jsou tak křehké a dochází k jejich 

deformaci. 

Vitamín D v potravinových doplňcích:

• Zmírňuje záněty

• Snižuje riziko vzniku některých nádorů, nebo 

autoimunitních onemocnění, jako cukrovka typu I, 

revmatoidní artritida nebo roztroušená skleróza.

• Pozitivně ovlivňuje genetický materiál buněk.

Vitamín K2 (MK2) – podle nejnovějších objevů je 

uznaný za nezbytný regulátor bio dostupnosti vitamínu 

D3, zejména když je užívaný společně s vápníkem. 

Nedostatek vitamínu K je stejně nebezpečný pro zdraví 

jako nedostatek vitamínu D.

Vitamíny K jsou velmi důležité pro silné kosti a stav 

cévního systému.

Vitamín K2 hraje také důležitou roli při dalších 

biologických procesech, jako je obnova tkání a buněčný 

růst.  Je důležitý také v období těhotenství a v prevenci 

proti rakovině. Vitamín K ve formě menachinonu a 

fytochinonu není toxický a to ani ve vysokých dávkách. 
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Extrakt z hub shiitake – kromě vysokého obsahu 

vitamínu D, B3 a niacinu, zajišťuje všechny 

pozitivní účinnky této houby , využívané po saletí 

v medicíně Dálného Východu.

Shiitake stimuluje a posiluje imunitní systém, 

pomáhá předcházet ateroskleróze a také  

nemocem, které s ní souvisí, jako je např. infarkt 

či mrtvice. Lentinan (nebo- li beta-D-glukan), 

který obsahují tyto houby, je chemickou 

sloučeninou ze skupiny polysacharidů, působí 

proti nádorovým onemocněním a posiluje 

imunitní systém. Dalším, samostatným 

zdrojem zcela přírodního beta-D-glukanu v 

potravinovém doplňku ColDeKa je kvasnicový 

extrakt Sacchromyces cerevisiae, standardizovaný 

právě na obsah této látky. 
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100 kapslí

Vitamín C je nejdůležitějším z vitamínů, které přijímáme z 

potravy, i kdyby to mělo být jen kvůli jeho roli v procesu 

vzniku tělesného kolagenu – bílkoviny mládí a hlavní stavební 

složky pojivové tkáně. Člověk je jedním z mála savců, jehož 

organismus si v játrech vlastní vitamín C vyrobit nedokáže

Úloha vitamínu C v organismu:

• podílí se na produkci kolagenu a dalších základních 

bílkovin v celém organismu,

• stimuluje procesy geneze kolagenu,

• podporuje funkci imunitního systému,

• pomáhá předcházet nachlazení, chřipce a angíně,

• zpevňuje cévy,

• je skvělý antioxidant,

• chrání před následky dlouhodobého stresu,

POTRAVINOVÉ DOPLŇKY

VITAMÍN C-OLWAY – nejlepší vitamín C v Evropě
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• podílí se na tvorbě struktur pojivové tkáně, díky tomu 

pomáhá zachovat celistvost pokožky, dásní, kostí, 

chrupavek, šlach, vazů i svalů.

• aktivuje mnohé enzymy, 

• odehrává důležitou roli v buněčném dýchání,

• podporuje správnou funkci nervové soustavy,

• podporuje absorpci železa z potravy a kromě toho, spolu 

s kyselinou listovou a vitamínem B12, stimuluje produkci 

červených krvinek,

• chrání kuřáky před následky kouření tabákových výrobků,

• působí protizánětlivě a antibakteriálně,

• jako antioxidant plní vážnou roli při očistě organismu od 

toxických látek,

• účastní se metabolických procesů tuků, cholesterolu a 

žlučových kyselin,

• podporuje léčbu veškerých druhů rakoviny,

• vhodný při podávání antibiotik, hormonů, steroidů, i pro 

alergiky a astmatiky.

Složení vitamínu C-olway: 

Pohanka je rostlina již tisíce let využívaná ve východní 

medicíně k léčbě vysokého tlaku, poruch krevního oběhu, 

křečových žil, alergií, omrzlin, dysfunkce vlásečnic a 

mnoha dalších problémů, a také celého spektra příznaků 

předčasného stárnutí. Je bohatým zdrojem bioflavonoidů, 

enzymů i dalších látek s ověřeným působením ve prospěch 

zdraví. Z pohanky se získává rutin, kvercetin, hesperidin, 

hyperosid a také inhibitory lipázy. Obsahuje rovněž vitamíny 

B1, B2, P a PP, ale také bílkoviny a osm druhů cenných 

aminokyselin, jako např. lyzin, lecitin, koenzym Q10, lipidy, 

minerály (železo, fosfor, měď)..  

 

Z naklíčené pohanky se extrakcí získává přírodní vitamín 

C s nejvyšším stupněm biologické dostupnosti. Ve zralých 

zrníčkách pohanky se vitamín C již prakticky nevyskytuje. 

Rostlinka totiž celou jeho vitální sílu využívá ve stádiu klíčení. 

Výtažek z naklíčených zrníček může obsahovat až 41% 

nejžádanějšího přírodního vitamínu C.  
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Lyofilyzáty a výtažky ze zelené pohanky jsou velmi 

hodnotnou složkou zdravých potravin a doplňků stravy, 

protože její klíčky koncentrují také velké množství 

flavonoidů. Celosvětový seznam doplňků stravy, které je 

obsahují, je impozantní a neustále se rozrůstá.

Hořký pomeranč není jedlým druhem ovoce. Představuje 

však skvělý zdroj vitamínu C, jehož dále: beta-karoten, 

vitamíny B1, B2 , B6, minerály, dále obsahuje: vápník, fosfor, 

železo, hořčík, sodík, selen a draslík.  Hořké pomeranče jsou, 

oproti těm jedlým, mnohem bohatší nejen na množství 

vitamínu C, ale také na polyfenoly, antokyany a další silné 

antioxidanty, např. bioflavonoidy jako je: hesperidin a 

narirutin, rostlinné kyseliny, jako je: listová, hydroxyskořicové, 

např. kyselina kumarová, kávová, sinapová, ferulová.

Vitamín C-olway NEOBSAHUJE: 

Syntetické formy kyseliny askorbové (C6H8O6, E300), 

minerální askorbany, citráty, potravinové konzervanty, 

barviva, cukry, arómata, soli, škroby, droždí, pšenici, gluten, 

sóju, zelený pepř, komplexy izolovaných bioflavonoidů, 

glycerín, karamel, celulózu, lepek, sorbitol, přídavky ze 

zahuštěné pomerančové šťávy, sacharin, cukralózu, 

fruktózu, guarovou nebo celulózovou gumu, oxid křemičitý, 

karboxymetylové sloučeniny, dextrózu ani žádné složky z 

geneticky modifikovaných rostlin.
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1 tobolka 615 mg (doporučená denní dávka) obsahuje:

• výtažek z naklíčených zrníček pohanky obecné,

• výtažek z plodů hořkých pomerančů.

Společně obsahují 200 mg bioorganického 

vitamínu C.

 
Víte o tom, že...

naprostá většina doplňků stravy na trhu s 

názvem „vitamín C”, obsahuje pouze syntetickou 

kyselinu askorbovou v krystalické podobě 

(C6H8O6)? Látku, kterou Homo sapiens při 

svém procesu evoluce neměl nikdy šanci 

poznat. Nejčastěji je získávána z kukuřičné 

dextrózy, označované také jako E300. Přírodní 

vitamín C není kyselina askorbová. Může totiž 

vzniknout pouze v přírodním prostředí, v 

kombinaci s flavonoidy, pro náš organismus plně 

vstřebatelný. Plnohodnotné extrakty vitamínu 

C mohou pocházet výhradně a 100% jen ze 

zeleniny, ovoce, rostlinných výhonků apod. 

Takový je Vitamín C-olway – jeden z nejlepších 

produktů z této skupiny na světě!
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60 kapslí

POTRAVINOVÉ DOPLŇKY

ORACOL

ORACol je potravinový doplněk určený lidem, kteří si 

uvědomují, že v dnešní době je antioxidace stejně důležitá 

jako základní vitamíny a minerály, a jako aminokyseliny 

potřebné pro proces kolagenogeneze. 

Úkolem tohoto produktu je dodat našim buňkám výživné 

látky nacházející se v rostlinných potravinách, které do 

složení ORAColu byly vybrány pouze podle jednoho kritéria: 

reálné, objektivní a nejvyšší možné schopnosti pohlcovat 

reaktivní formy kyslíku, díky antioxidantům obsažených ve 

vybraných suchých extraktech těchto potravin. 

ORAC index měří antioxidační schopnost výživných látek, 

které velmi intenzivně a účinně neutralizují pro člověka tak 

škodlivé reaktivní formy kyslíku.  
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Jsou to ze světa rostlin vybraní jen skuteční šampioni 

v disciplíně tvorby obranného systému, jiného než u zvířat 

a u lidí, k paralyzování působení volných radikálů.  Například 

díky flavonoidům, které jsou smrtící pro volné radikály. 

ORAC index měří také tuto bojovou sílu rostlin. 

Víme, že volné radikály způsobují oxidační stres, který 

když přetrvává, urychluje procesy stárnutí, např. kůže a 

v kritických situacích může přispět ke vzniku aterosklerózy, 

onemocnění mozku, rakoviny, oslabené imunity, cukrovky 

a mnoha dalších nemocí. Reakce těchto škodlivých forem 

kyslíku s naší DNA může jednoduše vést k usmrcení buněk 

našeho těla. Neexistuje tedy nic důležitějšího 

pro jeho ochranu před nemocemi, než 

profylaxe antioxidanty, než dodání mu 

stravy s nejvyšším možným ORAC 

indexem. 

Do složení ORAColu jsme vybrali extrakty z rostlinných 

potravin, které mají nejvyšší ORAC index a legislativou 

Evropské Unie je povoleno jejich použití v potravinových 

doplňcích.
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Suchý extrakt z jablka 4:1

Suchý extrakt z žen-šenu 4:1

Extrakt z česneku 4:1 

Extrakt z oregana 4:1 

Extrakt z hořkého melounu

Extrakt z cejlonské skořice 4:1

Holandské kakao GT 78 10/12%

Extrakt 4:1 z listů kari 

Extrakt z borůvky(25% antokyanů) 4:1

Extrakt z čiroku Sorghum Moench 4:1

Extrakt z listů bazalky 4:1

Extrtakt 4:1 z láhevníku trnitého

L-cystein 

Extrakt 4:1 z římského kmínu  (Cuminum cyminum L)

Extrtakt 4:1 z kurkumy Curcuma longa 

L-glutathion
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Suchý extrakt z bobulí acai (25%kyselina fenolová, 
1% antokyany)

Suchý extrakt z melounu (1000 ppm lykopenu)

Suchý extrakt z malin (40% kyseliny ellagové, 
0,7% antokyanu)

Suchý extrakt z plodů acerola 4:1

Suchý extrakt z červené řepy 4:1

Suchý extrakt z goji (20% polysacharidů)

Suchý extrakt z granátového jablka (40% kyseliny ellagové) 

Suchý extrakt z petržele 10:1

Suchý extrakt ze špenátu 4:1

Suchý extrakt z brusinky 20:1

Suchý extrakt z kapusty (2% luteinu)

SLOŽENÍ: 
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10

10

10

10

10

obsah 
1 kapsle(mg):
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Kompozice přírodních extraktů z bylin, ovoce a zeleniny, a 

to výlučně těch, které mají největší antioxidační schopnost 

ze všech potravin, je doplněna o L-glutation a L-cystein, 

prekurzory glutation peroxidázy, který je jediným z našich 

přirozených enzymů – bašt naší ochrany před škodlivými 

formami kyslíku, který můžeme přijímat ve stravě. 

Můžeme tak činit doplněním stravy právě o L-cystein a 

isomericky odpovídající L-glutation. Glutation je sám 

o sobě nejdůležitějším neenzymatickým antioxidačním 

činitelem, kterým naše tělo disponuje. Tento peptid se 

nachází v každé naší buňce, zejména játra, ledviny a 

oční čočka mají jeho bohaté zásoby. V případě ohrožení 

degenerativními nemocemi se glutation již neužívá jako 

doplněk stravy, ale ve větších dávkách jako lék.

ORACol odlišuje od všech ostatních antioxidačních doplňků 

stravy nejen nejvyšší možný souhrnný ORAC index, ale také 

to, že jsme do něho přidali složky, které aktivují náš přirozený 

antioxidační mechanizmus – glutation peroxidázu. 

ORACol je produkt shodný s holistickou filosofií. Neobsahuje 

modifikované potraviny, barviva, konzervanty ani přídavky 

umělých vitamínů. Vhodný i pro vegany
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POTRAVINOVÉ DOPLŇKY

GANOCORD
Je doplněk stravy, ve kterém jsou spojené extrakty ze 

dvou v čínské medicíně legendárních hub: extrakt ze 

štěpených spór Ganodermy (Reishi) a z podhoubí 

kordycepsu. Obě tyto houby mají vedoucí postavení 

v asijské mykoterapii a mají tyto uznané vlastnosti: 

• Omlazující

• Zvyšují obranyschopnost oraganizmu

• Očišťují 

• Podporují mnohé obtížné terapie

• Brání vzniku mnoha nemocí

Extrakt z podhoubí kordycepsu – je jednou 

z nejžádanějších rostlinných složek potravinových 

doplňků. Jeho klíčovou schopností je doručení kyslíku 

našemu tělu na buněčné úrovni. Podhoubí kordycepsu 

obsahuje mnoho účinných látek: beta karoten, vitamíny E 

a C, B1, B2, B12 zinek, selen, hořčík, železo, draslík. 77 

– mikro a makro částic a jedinečné látky, jako je 

60 kapslí
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cordycepin (adenosin), kyselina cordycepinová (D-mannitol) 

a imuno-modulační polysacharidy (beta-D-glukan).

Podle mnoha autorů:

• Pomáhá při depresích (je inhibitorem aktivity enzymu 

zvaného monoaminooxidáza MNO, který se používá 

v antidepresivech a také u imunitních a imunopresních 

poruch, např. u AIDS. 

• Výrazně zvyšuje obranyschopnost organizmu a 

vykazuje silné anti alergické vlastnosti.

• Čistí tělo od toxických látek, přirozeně odbourává 

jedy, zbytky léků, radionuklidy, těžké kovy a soli, atd.

• Působí jako přírodní antibiotikum, inhibuje 

pneumokoky, stafylokoky, streptokoky a bojuje s mnoha 

dalšími bakteriemi.

• Má rovněž destruktivní účinky na různé typy virů, 

včetně adenovirů, stejného názoru jsou i čínští lékaři, 

kteří jím léčí chřipku, hepatitidu, herpes i netypické 

respirační infekce. Má velký vliv na prvoky (chlamydie, 

močovina v plazmě, trichomony atd.), helminty (červy) 

a škodlivé houby. Zmírňuje příznaky kardiovaskulárních 

onemocnění a snižuje riziko ucpávání cév.

• Zmírňuje vedlejší účinky chemoterapie a 

radioterapie.

• Normalizuje mikroflóru pokožky a krku a 

dýchacích cest.

• Normalizuje funkci ledvin.

• Zlepšuje kvalitu spánku a eliminuje únavu.

• Snižuje tlak.

• Reguluje látkovou výměnu.

• Zvyšuje fyzickou energii (adaptogenní působení).

• Zlepšuje fyzickou kondici sportovců.

Produktový katalog COLWAY®46



Reishi (Ganoderma lucidum) 

Ganoderma je již 4 tisíce let využívána v čínském a 

japonském lidovém léčitelství k léčbě jater, hypertenze, 

artritidy, astmatu, žaludečních vředů a dalších nemocí. 

V doplňku GanoCord jsme použili nejcennější a nejdražší 

složku houby Reishi: extrakt z vyloupnutých výtrusů. 

Obsahuje triterpeny, glykosidy a éterické oleje, ionty Mg, 

Ca, Zn, Fe. Je také bohatý na betainy, organické kyseliny 

(stearovou, kokosovou, ergosterol a β-sitosterol) a více 

než 150 polysacharidů včetně glukanu (GSG) s léčivými 

vlastnostmi uznanými i evropskou medicínou. Je to 

nezvyklá houba, kdysi cennější než zlato a i dnes mají 

výtažky z ní, pocházející z těch nejlepších pěstíren, vysokou 

cenu. Extrakt z vyloupaných spór je v prostředí, které si 

uvědomuje nutnost systematické suplementace, jedním 

z několika nejcennějších přírodních prostředků, které dokáží  

předcházet nemocem a udržují náš organizmus v optimální 

kondici. 

 

Díky spojení těchto dvou výjimečných surovin získaných 

z těch nejlepších zdrojů, jsme vytvořili výjimečný, zdraví 

prospěšný produkt pro náročné, především s preventivním 

působením, ale tak specifický, že musí mít své významné 

místo mezi doplňky stravy COLWAY.
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100 kapslí

POTRAVINOVÉ DOPLŇKY

COLAMINA – Aktivní mineralizace!

Multiminerální komplex obsahující vápenaté řasy ze dna 

Severního moře a minerály z proslulého dolu v Utahu. 

Oba tyto zdroje vznikly v geologickém období, kdy naše 

země ještě nebyla znečištěna a příroda miliony let tvořila 

z prvků přírodní koloidní systémy. Colamina obsahuje 

vápník, který je nejlépe vstřebatelný ze všech zdrojů 

nalezených na naší planetě, a komplex mikro i makro 

prvků nezbytných pro náš organizmus.

Vstřebatelnost anorganických minerálů z hornin je 

30-40%, ale vstřebatelnost koloidních minerálů 

v Colamině je 65-98%. Výjimečnou biologickou 

dostupnost usnadňuje malá velikost částic a jejich 

záporný náboj – kladně nabité buňky našeho těla 

přitahují koloidní prvky.  
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Takto vstřebatelný vápník účinně zabraňuje 

ztrátě kostní hmoty a zvyšuje hustotu kostí. 

Aktivní mineralizace je proces, při kterém 

jsou současně absorbovány toxiny a zároveň 

buňky vyživovány stopovými prvky. 

Doporučujeme zejména v případech: 

osteoporózy, nízké hladiny žaludečních 

kyselin, poruch vstřebávání vitamínů, 

detoxikaci alkoholu, léčiv atd., 

kardiovaskulárních nemocí, paradentózy, 

bakteriálních i virových zánětů. Velmi cenná 

pro starší osoby, aktivní sportovce a ženy 

během menopauzy. 
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POTRAVINOVÉ DOPLŇKY

BABYCOL 

BabyCol obsahuje ve svém složení unikátní 

kombinaci rybího kolagenu a vitamínů D a 

K a také extrakt z divoké růže, která je zdrojem 

vitamínu C. 

Při komponování BabyColu jsme mysleli na naše 

nejmenší a proto obsahuje to nejlepší z Colvity, 

vitamínu C-olway a ColDeKy. Čili všechno co jim 

poskytne účinnou ochrannou bariéru, která posílí 

jejich imunitní systém. 

60 tablet
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Složení: 

Xylitol udržuje mineralizaci zubů tím, že snižuje 

demineralizaci a hladinu glukózy v krvi po jídle.

Divoká růže - napomáhá správné funkci imunitního 

systému, dýchacího, trávicího a močového ústrojí. 

Díky obsahu vitaminu C, který je jeden z nejsilnějších 

antioxidantů chrání DNA, bílkoviny a lipidy před oxidativním 

poškozením.

Kolagen - tvoří 30% z celkového množství bílkovin v lidském 

těle, je zodpovědný za stálé obnovování buněk našeho 

těla. Rozhoduje o pružnosti, pevnosti a správné hydrataci 

pokožky. 

 

Vitamín D  - přispívá k správné funkci imunitního systému 

a správnému vstřebávání a využití vápníku a fosforu, 

napomáhá správné funkci svalů, udržuje zdravé zuby a kosti 

a správnou hladinu vápníku v krvi, také se podílí na procesu 

dělení buněk. 

Vitamín K přispívá k správné srážlivosti krve a pomáhá 

udržovat zdravé kosti.
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Vše, co současná žena a moderní muž očekávají od univerzálních 

kosmetických produktů pečujících o pleť, včetně těch nejdražších 

a nejvíce reklamovaných, najdete v našich světově unikátních 

kosmetických liniích: Klasické a Zlaté Linii Atelo.

Kosmetická řada COLWAY  jako první na světě spojuje ve složení 

produktů nejnovější objevy biochemie, jako např. Matrixyl ™, 

s aktivními vitamíny a cennými oleji (např. z brutnáku lékařského 

nebo divoké rýže). Je to synergické sloučení, to znamená, že 

vzájemně podporují působení jednotlivých složek. 

Ve složení kosmetických produktů COLWAY se nacházejí 

nejžádanější rostlinné výtažky (NONI, ALOE, GOTU-COLA), 

sójové fytoestrogeny (SOJADINE) a samozřejmě Přírodní kolagen. 

Veškerá kosmetika COLWAY je vytvořena tak, aby 

posilovala působení kolagenu v jeho čisté podobě.

KLASICKÁ KOSMETICKÁ LINIE COLWAY
– BOHATSTVÍ AKTIVNÍCH SLOŽEK

 
Víte že…

Pleť ošetřená peelingem 2x týdně, očištěná 

tonikem a POZOR! opět navlhčená vodou 

vstřebá přesně takové množství kolagenových 

a elastinových peptidů, jaké potřebuje. Takto 

ošetřená pleť je dobře připravená k péči 

přípravky COLWAY.
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KLASICKÁ KOSMETICKÁ LINIE COLWAY

ELIXÍR PRO OKOLÍ OČÍ

Jemná emulze s neobvykle bohatým složením, určená 

k péči o jemnou pokožku kolem očí. Účinně napíná 

a vyhlazuje pokožku kolem očí, zlepšuje její vzhled 

i barevný tón.Již od prvního použití je pleť kolem 

očí hydratovaná, rozjasněná a vyhlazená.

Elixír pro okolí očí COLWAY – je kosmetický přípravek, který 

je nasycený těmi nejúčinnějšími a nejdražšími složkami. 

Pepha Tight – extrakt z mořských řas nové generace, Moist 

24 – extrakt z pouštní rostliny, který zaručuje 24 hodinovou 

hydrataci, nebo olej z brutnáku lékařského – složka 

využívaná v nejlepších kosmetických výrobcích. Hitem ve 

složení předchozí verze tohoto elixíru byl (a nadále zůstal) 

Eyeseryl – bio mimetický tetra-peptid nové generace má 

95% účinnost při odstraňování otoků a kruhů pod očima.

15 ml

53www.colway.cz / www.colway.sk



Do tohoto složení byl přidán mandlovníkový olej, který v 

sobě koncentruje mnoho blahodárných mastných kyselin 

a fytosterolů, ale především na zakázku a výhradně pro 

COLWAY vyvinutý Dr. Blažejem Dolniakem v laboratoři Cell 

Line Research – FGF-1 MicroTransDerm – fibroblastový 

růstový faktor! Jediný faktor svého druhu, produkovaný v 

současnosti v Evropě!

Elixír pro okolí očí COLWAY – se dnes řadí mezi kosmetické 

anti-age přípravky nejvyšší světové kvality.
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250 ml

KLASICKÁ KOSMETICKÁ LINIE COLWAY

KOLAGENOVÝ MYCÍ GEL

Zcela výjimečný produkt, organický, přírodní. Původně 

byl určen k mytí tváře, ovšem vynalézaví spotřebitelé přišli 

na mnoho jiných způsobů jeho využití. Zkráceně: lze s 

ním snadno umýt nejen tvář, ale i celé tělo, smýt make-

up (dokonce i voděodolnou řasenku), umýt vlasy, silně 

znečištěné ruce po práci v garáži, po strouhání červené řepy 

nebo po obírání skořápek z čerstvých ořechů. Je vhodný i 

pro intimní hygienu a mužům poslouží jako výborná náhrada 

pěny na holení. Zklidňuje podrážděnou pokožku, včetně 

viditelných vřídků a akné, lehce pění a má příjemnou jemnou 

vůni. V očích neštípe.

Vhodný pro všechny typy pleti, včetně velmi jemné, citlivé, 

unavené, alergické, dětské, postižené akné, prostě každé, která 

vyžaduje zlepšení pevnosti a svěžesti. Unikátní složení tohoto 

kosmetického přípravku zajišťuje pokožce správnou výživu a 

hydrataci. Cíleně navržené složení s velmi jemnými 
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a účinnými mycími látkami vylučuje hrozbu podráždění, a 

díky tomu činí mytí tváře komfortnějším. 

 

Neobsahuje pěnící látky skupiny SLS – SODIUM 

LAURYL SULFATE nebo SODIUM LAURETH SULFATE 

(SLES),

které jsou levným mycím prostředkem, získávaným 

z kokosového oleje a používaným ve většině mycích 

prostředků. Samozřejmě velmi účinně odstraňují tuky z 

každého povrchu. Mýdla SLS patří mezi typické syntetické 

detergenty, které jsou již odedávna používány v průmyslu 

k mytí strojů a místností. Dnes se vyskytují prakticky téměř 

v každém mycím gelu, šamponu nebo pěně do koupele. 

Způsobují vysušení pokožky, narušují v pokožce procesy 

vylučování kožního mazu i potu, stejně jako apokrinních 

žláz, dráždí pokožku, vyvolávají svědění a vyrážky. Přispívají 

ke vzniku pigmentových skvrn, zánětlivých vřídků a 

mokvajících cyst (včetně akné). Velmi škodlivě působí na 

pokožku u dětí a nemluvňat, ale také na pokožku v blízkosti 

pohlavních orgánů. Dnešní výzkumy již dokázaly, že mýdla ze 

skupiny SLS mohou u dětí způsobit trvalá poškození očí a u 

dospělých rozvoj šedého očního zákalu! Kromě podráždění 

očí způsobují také záněty spojivek. V případě vniknutí do 

nosních dírek způsobují nosní vřídky. Pronikají z pokožky i do 

krve a působí na celý organismus, protože se v něm ukládají! 

Jsou metabolizovány v játrech! Poškozují nervový i imunitní 

systém v pokožce. Snižují koncentraci estrogenů a mohou 

posilovat nežádoucí projevy menopauzy. Jejich vtírání do 

prsou a pohlavních orgánů může mít za následek dokonce 

vznik rakovinných nádorů a narušení procesů spermageneze 

a ovogeneze. Poškozují ochranný film na povrchu vlasů, což 

způsobuje jejich lámavost a třepení.

Dnes můžeme prohlásit, že je to jedna z nejnebezpečnějších 

látek, používaných k péči o vlasy a pokožku. Druhým vážným 

problémem je to, že SLS na sebe váže karcinogenní látky: 

dioxiny a dusitany.
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SLS jsou široce využívány ve všech klinikách na světě jako 

tester pro podráždění pokožky. Výzkumy se provádějí tak, že 

se SLS aplikuje na pokožku, což způsobuje její podráždění 

jak u zvířat, tak u lidí. Následně je nutné takto podrážděnou 

pokožku léčit nejrůznějšími přípravky

TO JE SLS, PŘÍTOMNÝ V POPULÁRNÍ KOSMETICE, 

KTEROU SE MYJEME MY I NAŠE DĚTI – UŽ JE ČAS S TÍM 

SKONČIT!

Proto každý den používejte kolagenový mycí gel!

Rozhodující důvody, proč je tak výjimečný:

• neobsahuje SLS,

• neobsahuje parabenove konzervanty,

• jako stabilizátory jsou používány pouze antioxidanty a 

látky používané standardně v potravinářství,

• kompozice je založena na výtažcích z rostlin, rybím 

kolagenu a na látkách, které jsou vhodné pro pokožku i 

sliznice a nepoškozují náš ochranný hydrolipidový plášť, s 

jemností typickou pro kosmetiku určenou nemluvňatům,

• místo SLS byly použity nejkvalitnější aktivní mycí složky, 

které kosmetologové obvykle používají do krémů proti 

vráskám těch nejlepších značek,

• výše uvedené přínosy potvrdil i test in vitro „Red-Blood-

Cell” při standardu kontroly přípravků pro nemluvňata,

• kolagenový mycí gel tak představuje kosmetický 

přípravek s prokázaným změkčujícím a vyhlazujícím 

účinkem, hloubkově hydratuje a stimuluje regenerační a 

antioxidační procesy

• nedráždí ani citlivou pokožku obličeje, především pleť 

v okolí očí, kde to většina dostupných mýdel a gelů, 

vyžadujících použití vody, nedokáže,

• nevysušuje pokožku tak, jako mýdlo.
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200 ml

KLASICKÁ KOSMETICKÁ LINIE COLWAY

ZEŠTÍHLUJÍCÍ SÉRUM PROTI CELULITIDĚ

Vylepšené složení Zeštíhlujícího séra bylo obohaceno 

především o olej ze sladkých mandlí, který zlepšuje 

pružnost pokožky a chrání ji před vznikem strií. Toto 

dermokosmetikum bylo vyrobeno proti celulitidě – 

estetickému defektu, který mnohým ženám nedává spát.

Celulitida je nesprávně uložená tuková tkáň, odborníci ji 

dnes považují za chronické onemocnění, i když nezánětlivé.

Teď ta dobrá zpráva! Objevil se produkt, jehož aktivní složení 

působí mnoha směry s důrazným útokem na příčinu tvorby 

„pomerančové kůže”, který zabraňuje ukládání tuku v kožní 

tkáni.

Během používání si uživatelky všimly skvělých výsledků, 

zmenšení „pneumatiky“ v oblasti břicha, pevnější a 

zakulacené hýždě a boky, pevnější paže
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Zeštíhlující sérum je kosmetickým přípravkem přímo 

„přeplněným” aktivními složkami: Liporeductyl® (činí až 

7% složení séra), kofein, aescin, L-karnitin, tripeptid glycín-

histidin-lyzín, pestřec ostnatý, jód, břečťan, výtažek z rostliny 

Centella asiatica, hydromanil, brutnákový olej, vitamín E 

(tokoferol).

Tyto složky „vynucují” lipolýzu, tedy rozklad tuků v tukových 

buňkách. Povzbuzují prokrvení vlásečnic, za účelem zlepšení 

odtoku nahromaděných toxinů a vody. Zpomalují proces 

vzniku a růstu tukových buněk a také omezují ukládání tuků 

v tukových buňkách.

Pravidelné používání zeštíhlujícího séra přináší 

hmatatelné výsledky v podobě:

• redukce tělesného objemu, bez změny hmotnosti, ale je 

„měřitelná”,

• redukce nadměrného množství vody a sodíku v 

buněčných tkáních,

• redukce obvodu stehen a hýždí,

• redukce obezity na břišní „pneumatice”,

• redukce „pomerančové kůže”,

• zlepšení prokrvení vlásečnic, což má za následek 

zmenšení „metliček” a jejich viditelnosti,

• výrazného zlepšení hydratace, hustoty a pružnosti 

pokožky,

• „zpevnění” zadečku a vylepšení stavu pokožky paží, 

a přitom nezpůsobuje „JOJO” efekt.

59www.colway.cz / www.colway.sk



200 ml

KLASICKÁ KOSMETICKÁ LINIE COLWAY

ŠAMPON ZLEPŠUJÍCÍ HUSTOTU VLASŮ COLWAY

Šampon pro zlepšení hustoty vlasů patří do řady 

průkopnických produktů COLWAY. Jeho jedinečnost 

ve vlasové kosmetice spočívá v celosvětově 

premiérovém použití biologicky aktivní formy 

diosminu. Způsob jeho získávání je patentovaným 

vynálezem Dr. Krzysztofa Słonia.

Díky jeho působení máme možnost bezprostředně 

ovlivnit růst vlasů v místech, kde skutečně vlasy vznikají. 

Diosmin způsobuje stahování a rozšiřování vlásečnic ve 

vlasové cibulce. Výsledkem je lepší prokrvení cibulek, 

díky kterému se k mateřským buňkám vlasů dostává 

větší množství živin. Vlasy jsou posílené a dokonce i 

jejich množství se zvyšuje.
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Šampon zlepšující hustotu vlasů COLWAY na rozdíl od 

jiných šamponů na trhu, které jsou určeny k regeneraci 

vlasů, nepůsobí jen během mytí hlavy, ale až do 

následujícího mytí. Diosmin je zde totiž tak malý, 

že dokonce i po opláchnutí vlasů vodou zůstává v 

pórech pokožky hlavy. Způsobuje to lepší dlouhodobé 

prokrvení vlasových cibulek a viditelný efekt omezení 

vypadávání vlasů v průběhu česání – a to již po 2-3 

použitích.

Na dlouhodobý efekt zahuštění vlasů je třeba počkat 

do chvíle, kdy nám ze všech doposud žijících vlasových 

cibulek, jaké ještě máme, vyrostou nové vlasy. Tedy 

kolem 2-3 měsíců, v průběhu kterých doporučujeme 

pravidelné mytí hlavy Šamponem zlepšujícím hustotu 

vlasů COLWAY – minimálně 2 krát týdně. Pro získání 

maximálního účinku doporučujeme vtírat do pokožky  

hlavy Přírodní kolagen Graphite COLWAY, který efektivně 

působení šamponu s diosminem podporuje.

Produkt neobsahuje parabeny, SLS, SLES ani silikony. 

Je doporučován především osobám, které mají oslabené 

vlasové cibulky a trpí nadměrným vypadáváním vlasů.

Způsob použití: 

Naneste šampon na mokré vlasy, vmasírujte jej do vlasů 

a pokračujte po dobu nejméně jedné minuty, poté 

opláchněte.
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200 ml

KLASICKÁ KOSMETICKÁ LINIE COLWAY

KONDICIONÉR ZLEPŠUJÍCÍ HUSTOTU VLASŮ COLWAY

Tato vlasová výživa je dalším produktem s autorstvím 

Dr. Krzysztofa Słonia, na kterou jsme všichni čekali. Je 

to celosvětově jedinečný kondicionér s diosminem, 

který působí také na neviditelné části vlasů: na vlasovou 

cibulku, mazové žlázy a vlasový kanálek. Ve spojení 

se Šamponem zlepšujícím hustotu vlasů COLWAY 

způsobuje, že velká část vlasů, které by byly zničeny již 

v počáteční fázi jejich růstu, nyní vyrůstají v dobré 

kondici.

Diosmin pak znamená záchranu pro velkou část vlasů, 

které by se běžně zlámaly. Již po prvním mytí se vlasy 

pomaleji mastí, díky čemuž se také prodlužuje období 

do potřeby dalšího mytí hlavy. Vaše vlasy přestanou 

vypadávat a nově vyrůstající získají svoji přirozenou 

barvu, budou silnější, lépe hydratované a zdravější.
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Po použití šampónu a kondicionéru s diosminem budou 

Vaše vlasy hustší, bujné a silné.

Působení: posilující, stimulující a regenerující. Díky 

obsahu biologicky aktivní formy diosminu působí 

kondicionér nejen na keratinový výrůstek vlasů, tedy 

nám viditelnou část, která je z větší části odumřelá, ale 

i na jejich neviditelné části: vlasovou cibulku, mazové 

žlázy a vlasový kanálek. Kromě toho zjednodušuje 

rozčesávání, chrání vlasy před přemašťováním a obsah 

kyseliny jablečné ve složení zajišťuje vlasům lesk a 

vyhlazuje jejich nerovnosti.

Doporučení:

• Dospívající a dospělí.

• Určeno pro každý typ vlasů.

• Doporučován především na vlasy oslabené, zničené, se 

sklonem k vypadávání a také pro osoby, které nechtějí 

mýt vlasy každý den

Aktivní látky: jemné částice diosminu (Diosminum), 

rakytníkový olej (Hippophae rhamnoides), marulový 

olej (Marula Seed Oil), Skvalen (Squalane), hesperidin 

(Hesperidinum)
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75 ml

KLASICKÁ KOSMETICKÁ LINIE COLWAY

ELIXÍR DR. SŁONIA

Speciální kosmetika pro péči o pokožku, která byla 

podrážděna, unavená či postižená nemocí.

Produkt je vodným roztokem doposud ve světě 

neznámého fyzikálně – chemického spojení stříbra a 

kyslíku, které bylo objeveno v létě roku 2016. 75 ml 

tohoto senzačního roztoku v kompozici Dr. Krzysztofa 

Słonia – polského vynálezce, který mimo jiné objevil 

moderní výbušný materiál používaný běžně v 

kosmonautice (6-nitrostilben, nebo biologicky aktivní 

formy diosminu – který byl uzavřen v aerosolu a stane 

se všelékem na nejrůznější kožní neduhy (a nejen kožní), 

které se léčí komplikovaně nebo jejichž léčba je něčím 

přibrzděna.
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Elixír Dr. Słonia působí (tím lépe, čím snadnější má přístup 

k zánětlivému ohnisku) proti škodlivým mikroorganismům: 

bakteriím, kvasinkám a virům, v menším stupni také 

proti plísním a prvokům. Aktivními látkami jsou částečky 

stříbra a kyslík. Antiseptický účinek není okamžitý. Bývá 

dosažen po 2-3 hodinách od aplikace a udržuje se tak 

dlouho, dokud nejsou částečky stříbra odstraněny. Místní 

aplikace může být potřebná opakovaně, až do ústupu 

projevů. Bývá doporučován pro široké spektrum změn 

na pokožce (odřeniny, alergie, kvasinky, zánětlivé stavy 

pokožky i svalů, infekce, vznikající vředy, uhry, ekzémy 

apod.), v každé situaci, kdy je třeba urychlit hojivé procesy 

(dokonce i na sliznicích), ale také pro dezinfekci a prevenci 

před rozvojem mikroorganismů (např. uvnitř lednice, 

na potravinových obalech, spodní prádlo, oblečení, 

boty, dětské hračky a další předměty). Skvěle se hodí na 

navlhčení problematické pokožky, např. před použitím 

kolagenu.

Způsob použití: Nastříkejte na podrážděné místo na 

pokožce a vyčkejte do zaschnutí. Neomývejte. Aplikaci 

opakujte až do získání očekávaného výsledku.

 
POZOR! 

Elixír Dr. Słonia není lékem, a tím spíše ani 

všelékem na všechny kožní nemoci. Pokud 

jeho několikanásobná aplikace nepřináší 

první příznaky ústupu problému, znamená 

to, že jeho aktivní složky neměly přístup k 

ohnisku onemocnění či na ně neúčinkují. Vždy 

Vám doporučujeme, abyste se poradili také s 

odborným lékařem.
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KLASICKÁ KOSMETICKÁ LINIE COLWAY

SADA VYPÍNAJÍCÍ OČNÍ OKOLÍ

SADA VYPÍNAJÍCÍ OČNÍ OKOLÍ 

(TENSER 15 ml, REVITALIZER 30 ml) 

Sada vypínající oční okolí to jsou dva světově unikátní 

produkty, jak z hlediska účinků, tak i z hlediska péče o 

oční okolí. 

TENSER dokáže viditelně vypnout vrásky a odstranit váčky 

pod očima během několika minut po aplikaci. Výsledkem 

se uživatelé mohou těšit i 10 hodin, v závislosti na stavu 

pokožky každého jednotlivce. TENSER je „okamžitý vypínač 

pokožky“ nejnovější generace, bezpečný, funkční a 

specifický kosmetický přípravek, který ihned zajistí odpočatý, 

mladistvý a přirozený vzhled. 

15 ml + 30 ml

Produktový katalog COLWAY®66



Mimořádné a opravdu bleskové zlepšení vzhledu pokožky 

v okolí očí zajišťují uvolňující se biologicky aktivní látky, 

které se přirozeně vyskytují v našem těle a které byly 

vystaveny modifikaci a uzavřeny v komplexu peptidů a 

biokompatibilní polymerové síťky: Natural Molecule Tension 

Complex (NMT), to vše bylo vyvinuto v laboratořích Regen 

Medicine vynikajícím polským molekulárním biologem dr. 

Blažejem Dolniakem. 

REVITALIZER umožňuje pleti v okolí očí, vystavené několika 

hodinovému nepřirozenému napínání způsobenému 

TENSEREM, v krátkém čase zregenerovat a udržet část 

okamžitých účinků zlepšení pleti. Je to unikátní, první svého 

druhu na světě, regenerační sérum na okolí očí, ve kterém 

je umístěný synergický komplex růstových faktorů, neboli 

aktivátorů dělení kožních buněk (FGF-1) a epidermálních 

buněk (EGF), uzavřených v micelárních nosičích s postupným 

uvolňováním. Je to funkční kosmetický produkt, účinný 

v odstraňování nedokonalostí pleti v okolí očí. Rychle a účinně 

obnovuje funkce všech přirozených procesů kůže, která byla 

vystavena několika hodinovému napínání. Díky tomu je 

použití TENSERU bezpečné. 

Spektrum regeneračního působení hlavní složky 

REVITALIZERU – komplexu Synergy GF na okolí očí je velmi 

široké. Viditelně omlazuje pleť v této oblasti a regeneruje 

mikro svaly. Redukuje tmavé kruhy pod očima. Jemně napíná 

a vyhlazuje kůži pod očima. Přináší trvalé výsledky.

Určení:   

Určeno pouze k aplikaci v oblasti okolí očí se známkami 

stárnutí. Aplikace vyžaduje pečlivé a přísné dodržování 

pokynů výrobce. TENSER není kosmetický produkt určený na 

každodenní použití. REVITALIZER je určen k použití po každé 

aplikaci TENSERU, ale také ke každodennímu použití, jako oční 

sérum. 
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20 kusů

NOVÉ  PRODUKTY COLWAY

KOLAGENOVÉ UBROUSKY

Nejnovější produkt z linie CLASSIC COLWAY. Vlhčené 

ubrousky neskutečně bohaté na aktivní látky důkladně očistí 

pleť obličeje i celého těla a zároveň o ni pečují. Díky obsahu 

synergicky působících složek, připravují pleť na aplikaci 

dalších kosmetických přípravků a zvyšují jejich účinnost.

 

Díky praktickému balení si je můžete vzít opravdu všude. 

Skvěle se proto hodí tam, kde nemáte přístup k čistící 

kosmetice COLWAY a není k dispozici tekoucí voda a 

potřebujete rychlé a účinné osvěžení, očistit pokožku 

či odstranit zbytky make-upu.
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Vlastnosti vybraných složek: 

 

Colagen – vyživuje, regeneruje a hydratuje. Stimuluje tvorbu 

kolagenu.

Extrakt ze šalvěje – má mnohé kosmetické využití, 

ale především má silné antiseptické vlastnosti. Působí 

protizánětlivě, antibakteriálně a proti plísním. Brání tvorbě 

potu a tím dodává Kolagenovým ubrouskům přírodní 

antiperspirační funkci.

D-panthenol – provitamín B5. Působí protizánětlivě 

a urychluje regenerační procesy kůže. Zklidňuje podráždění 

a alergie. 

Kyselina glycirhizonová – zmírňuje zánět, podráždění 

a svědění. Působí hydratačně a proti otokům. 

Přínosy:

• Glukonolakton (jemná PHA kyselina), který produkt 

obsahuje, zvyšuje účinnost dalších kosmetických 

přípravků a ovlivňuje tvorbu kolagenu. 

• Skládá se pouze z jemných mycích látek (neobsahuje 

SLS/SLES sloučeniny).

• Neobsahuje ropné produkty (parafiny, minerální oleje 

nebo silikony).

• Systém vytahování po 1 ubrousku zabraňuje 

nadměrnému zužití a vysychání.

• Jemná a příjemná vůně je vhodná jak pro ženy, 

tak pro muže.

Určení: 

Dospělí, mladiství a děti starší 3 let.  Pro každý typ pleti 

Vyhněte se kontaktu s očima.  

Doporučujeme zejména pro péči o pleť a čištění v 

případech kdy nemáte přístup k tekoucí vodě. Dokonale 

připravuje pleť na použití dalších kosmetických přípravků.
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DIAMANTOVÁ LINIE

BLUE DIAMOND CREAM

Modré diamanty – nejvzácnější a nežádanější diamanty 

na světě… Přesně takový je KRÉM MODRÝ DIAMANT 

– největší současný úspěch v revitalizaci pleti, který 

uspokojí i nejnáročnější klienty. 

Kůže během let, zejména po 40 roku života, produkuje 

čím dál méně ceramidů, proto začíná ztrácet vodu, 

epidermis se ztenčuje a ztrácí elasticitu, jsou poškozeny 

procesy rohovatění. V důsledku toho kůže stárne rychleji. 

50 ml
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Odpovědí je KRÉM MODRÝ DIAMANT, který přispívá 

k celkové obnově svrchní vrstvy pokožky a lamelární vrstvy, 

brání také ztrátě vody. Lipozomy nové generace, které 

obsahuje, díky využití promotorů vstřebávání, transportují do 

kožních buněk mikročástice nejmodernějších forem ceramidů 

a koenzymu Q10. 

Vzhledem k obsahu lipozomů získaných nanotechnologií, 

biologicky aktivního kolagenu a řady dalších účinných látek, 

krém Modrý Diamant nejen vyživuje pokožku ve všech 

směrech, ale také stimuluje množení buněk, normalizuje 

procesy sekrece kožního mazu a obnovuje lamelární vrstvu. 

Díky inovativnímu složení dosahuje skvělých výsledků 

i v případě dehydrované, suché, a dokonce popraskané 

pleti. 

Účinky:

• Hydratuje a vyživuje

• Chrání pleť před ztrátou vody a proti škodlivým 

vnějším vlivům

• Regeneruje 

• Normalizuje procesy probíhající v kůži 

– homeostáza kůže

• Reguluje tvorbu kožního mazu

• Posiluje bariéru epidermis

• Zpevňuje a posiluje kolagenovou strukturu pokožky

• Vyhlazuje a změkčuje

• Stimuluje dělení buněk

• Vyhlazuje vrásky

71www.colway.cz / www.colway.sk



Přínosy:

• Vyhlazuje vrásky

• použití lipozomální technologie a promotorů vstřebávání 

zabezpečuje maximální vstřebání složek, které působí 

opravno-regeneračně na přirozenou ochrannou bariéru, 

což je hydro lipidový plášť. Díky tomu zlepšuje pronikání 

aktivních látek. 

• Produkt obsahuje náš přírodní kolagen, který je 

nejúčinnějším a zároveň nejjednodušším kosmetickým 

přípravkem proti stárnutí na světě.

• Ceramidy nové generace rekonstruují lipidovou bariéru, 

aby dokázala udržet vodu v pokožce a zabezpečují tedy její 

správnou hydrataci.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOŽKY:

• Lipozomální ceramidy, lipozomální koenzym Q10,  

lipozom se třemi látkami

• L-hydroxyprolin - bioflavonoid rutin,  MAP - stabilní forma 

vitaminu C

• Promotor vstřebávání: glykosaminoglykany, 

• kolagen, kinetin, vitamín E, bambucké máslo, mangové 

máslo, jojobový olej, makadamový olej, avokádový olej, olej 

z brutnáku lékařského, olivový olej, řasy.

Určení: 

• dospělí

• pro každý typ pleti

Určený pro použití na den i noc. Zejména doporučujeme 

k péči o pleť obličeje, krku a dekoltu, v případě zralé, suché a 

dehydrované pleti vyžadující okamžitou regeneraci. 

Velmi vhodný v zimním období.
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75 ml

DIAMANTOVÁ LINIE 

DIAMANTOVÝ PEELING

Domácí, aktivní diamantová dermabraze 

v anti-age krému.

Diamantový peeling je kosmetický produkt, který kombinuje 

vlastnosti a účinky mechanického i enzymatického peelingu 

a vysoce kvalitního anti-age krému. Toto inovativní řešení 

vzniklo na základě využití biotechnologií vyvinutých v 

Polsku, např. autorské metody získávání transdermálního 

kolagenu (prof. Frydrychowski), nebo formy lysozymu, 

která chrání kůži účinněji než antibiotika (Dr. Czarnecki), 

a sloučením několika aktivních látek, které jsou 

charakteristické synergickým působením.

 Výhodou spojení mechanického a enzymatického peelingu 

je účinné čištění s co nejmenším zásahem do pokožky.   
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Diamantový prach, který vzniká při broušení briliantů, které 

se může provádět jen broušením diamantu o diamant- je 

nejtvrdším nerostem ve vesmíru. Můžeme ho najít jen ve složení 

velmi drahých exkluzivních peelingů nejprestižnějších světových 

značek. Cenu této složky – ve skutečnosti klenotnického odpadu 

– určují náklady jeho přesné frakcionace na molekulární velikost, 

což umožňuje použít v Diamantovém peelingu COLWAY toho 

nejmenšího brusiva, kterého kdy bylo v kosmetice použito.

PŮSOBENÍ:

• Odstraňuje odumřelé buňky

• Zbavuje nečistot

• Regeneruje ceramido-hydro-lipidový plášť

• Stimuluje fibroblasty k tvorbě kolagenu

• Chrání pleť před bakteriemi a vnějšími vlivy a                   

volnými radikály.

• Působí antioxidačně

• Sjednocuje barevný tón pleti

• Minimalizuje defekty/vady pleti

• Hydratuje

• Okysličuje, zlepšuje mikrocirkulaci

• Působí proti akné

Dosud ještě nebyl na trhu produkt určený jen k čištění 

pleti, který ji má teprve připravit na aplikaci aktivních 

kosmetických látek a který by měl zároveň tak široké 

spektrum působení. 

Diamantový peeling vděčí za své působivé účinky 

bezpochyby jedinečnému složení: spojení kolagenových 

peptidů, prekurzorů monomerů a hyaluronu, s výjimečně 

bohatým komplexem rostlinných výtažků.

Průnik do samotné kůže jim navíc usnadňují silné promotory 

vstřebávání a enzymy, které narušují vazby již nepotřebných 

buněk a diamantový prach, který odstraní vše. 
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Aktivní složky:  

Lysozym, koenzym Q10, avokádový olej, jojobový olej, 

mangové máslo, vitamín E, kolagen, extrakt aloe vera, 

D-panthenol, skvalen, extrakt z agastaché mexické, Glyacid 

eco (prekurzor mukopolysacharidů s vysokou koncentrací 

monomerů a dimerů kyseliny hyaluronové), glykosamino-

glikany – promotory vstřebávání, aminokyseliny získávané 

metodou (první na světě) řízeného rozpadu kolagenových 

3-helis, brusivo – diamantový prach, enzymy – subtilisin, 

arbutin.

URČENÍ:

• Dospělí. 

• Pro všechny typy pleti.

Doporučujeme zejména k péči o pleť obličeje, krku a 

dekoltu se známkami únavy, stárnutí a s nerovnoměrným 

barevným tónem. Vhodný také k ošetření pleti se sklonem 

k akné s nerovnou strukturou.
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50 ml

ZLATÁ LINIE ATELO-COLWAY

ATELOKRÉM MC2 BIOMIMETICKÝ S TEKUTÝMI KRYSTALY

Atelokrem MC2 jeden z nejprestižnějších produktů 

Zlaté řady ATELO-COLWAY. 

Vznikl z vize a zapálení pro věc, které v něm 

stále zůstávají nejdůležitějšími hodnotami. 

Je to kosmetický výrobek 22. století, který přenáší 

jeho uživatele do nové roviny péče o mládí a krásu 

pokožky.

První krém na světě, který v sobě spojuje hned tři revoluční 

objevy: biomimetiku, tekuté krystalky a atelokolagen, 

obohacené o biorevitalizátor MC2  – saponin ženšenu, 

polyfenoly bobulí açaí a alkaloidy piperinu.
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Neskutečně lehká a elegantní oleosomová základní 

struktura krému je ideálně shodná s fyziologií pokožky a 

jeho pravidelné používání působí, že je pleť nejen správně 

vyživená, odpočatá, ale také jemná na dotek. Krém viditelně 

vyhlazuje první vrásky a přináší pokožce jednolitou strukturu, 

vyrovnává její povrch. Lehký - 24 hodinový krém - aktivní 

složky jsou uvolňovány rovnoměrně v průběhu celého dne 

„pokožka je na infuzích”. Jeho 24 hodinové působení docílí, 

že pokožka bude v ideálním stavu dokonce i po probuzení, a 

jeho pečlivě vybrané složky jí zajišťují mladý a zářivý vzhled.

Aktivní látky: atelokolagen (Atelocollagen), prokolagen 

(Procollagen), tropokolagen (Tropocollagen), polypeptidy: 

arginin a lyzin, kolagenové aminokyseliny (Collagen amino 

acids), piperin (Piperine), výtažek z ženšenu (Panax ginseng 

root extract), výtažek z bobulí açaí (Euterpe oleracea fruit 

extract).

Doporučení:

• Dospělí v každém věku.

• Pro každý typ pleti.

• Doporučujeme zejména k péči o pleť obličeje, krku a 

dekoltu se známkami únavy, stárnutí a s nerovnoměrným 

barevným tónem.  

Skvělý pod make-up.
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300 ml

ZLATÁ LINIE ATELO-COLWAY

ATELO ODLIČOVAČ MAKE-UPU

Více než deset let se zanícením tvoříme kosmetické 

výrobky nejvyšší kvality na bázi Přírodního 

kolagenu. Odličovač make-upu COLWAY 

představuje první kosmetický přípravek svého 

druhu na světě, který je tak umělecky sestavený. 

Stačí zatřepat lahvičkou, abyste mohli pozorovat 

úžasný tanec uvnitř se mísících složek.

Japonky, které jsou na celém světě známé svojí ideální 

alabastrovou pletí, jí ve skutečnosti věnují velmi mnoho 

času. Tato péče spočívá právě v několika etapách 

odstraňování make-upu a v hydrataci, díky kterým bývá 

jejich pleť v téměř ideálním stavu. Proto nemusí používat 

tuny podkladů a pudrů, aby zakryly nedokonalosti své 

pokožky. Také vrásky se u nich objevují mnohem později. 
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Odličovač  make-upu  vznikl s myšlenkou na Evropanky, 

aby doplnil Zlatou kosmetickou řadu Atelo COLWAY. Je to 

produkt obohacený o komplex přírodních hydratačních 

složek NMF, založený na „zeleném” emulgátoru, který ve 

svém složení neobsahuje SLS. Představuje první krok ke 

zdravé, pěstěné a mladistvé pleti. Již po prvním použití bude 

Vaše pokožka ideálně, rychle a jemně vyčištěná, dokonce i 

po voděodolném make-upu. Výtažek z Agastaché mexické jí 

přináší vyhlazení a zklidnění. Na pokožce zanechává jemnou 

ochrannou hydratující vrstvu, která způsobuje příjemný 

pocit svěžesti a uvolnění.

Aktivní složky: atelokolagen (Atelocollagen), výtažek z 

Agastaché mexické (Agastache mexicana flower/leaf/stem), 

močovina (Urea), PCA (Sodium acid pyroglutamic), fruktóza 

(Fructose).

Doporučení:

• Dospělí.

• Pro každý typ pleti.

• Skvělý pro odstraňování make-upu z obličeje i očí, 

dokonce i pro citlivou pokožku, se sklonem k podráždění

• Především bývá doporučován na pokožku se sklony k 

červenání či s popraskanými vlásečnicemi.
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150 ml

ZLATÁ LINIE ATELO-COLWAY

BUNĚČNÁ ATELOVODA

Buněčná atelovoda má složení jako voda vyskytující se 

v našem těle. Je bohatá na ionty minerálů a stopové prvky.  

Zajišťuje rovnováhu nezbytnou pro správné fungování 

buněčných procesů, podílí se na metabolických procesech 

a také napomáhá správnému procesu vstřebávání kolagenu 

v našem těle..

Aby mohla Buněčná atelovoda synergicky působit 

v kombinaci s Atelokolagenem, byla obohacena o 

přírodní vitamín C, superoxid dismutázu, atelokolagen, 

tropokolagen a pro-kolagen-I. Mechanizmus synergického 

působení spočívá ve využití schopnosti atelokolagenu vázat 

buněčnou vodou (a látky v ní obsažené) 
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Kromě toho obsahuje Buněčná Atelovoda rozjasňující 

vitamín C - Superox-C ™- extrakt z australské švestky kakadu, 

která je nejbohatším zdrojem vitamínu C a polyfenolů 

na světě. Tato rostlinná složka dodává antioxidanty, které 

jsou nezbytné v boji proti stárnutí pokožky. Působí také 

proti volným radikálům. Stimuluje tvorbu pro-kolagenu-I a 

syntézu kyseliny hyaluronové, vyhlazuje vrásky, zesvětluje 

pigmentové skvrny. Extrakt ze švestky kakadu výrazně 

zvyšuje biologickou dostupnost vitamínu C.

Mlha rozprášená na obličej hloubkově hydratuje a přináší 

pocit svěžesti a relaxace. Vaše pleť bude ideálně připravená 

k další péči kosmetickými přípravky COLWAY 

Účinky:

• hydratační

• osvěžující

• energizující

• rozjasňující a redukující známky únavy

• regenerační

• vyživující

• působící proti oxidačnímu stresu

• podporující boj se známkami stárnutí

Přínosy:

• Extrakt ze švestky kakadu výrazně zvyšuje biologickou 

dostupnost vitamínu C a účinně redukuje oxidační stres.

• Superox-C ™ stimuluje syntézu pro-kolagenu-I a kyseliny 

hyaluronové s cílem napravit škody způsobené volnými 

radikály.
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Nejdůležitější složky:

• Ionty minerálů

• Stopové prvky

• Švestka kakadu

• Atelokolagen

• Tropokolagen

• Pro-kolagen-I

• Superoxid dismutáza

Určení:

• Dospívající a dospělí

• Pro každý typ pleti

Zejména doporučujeme používat 

v kombinaci s kolagenem nebo 

Atelokolagenem.
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ZLATÁ LINIE ATELO-COLWAY

NOČNÍ ATELOMASKA - CELONOČNÍ PLEŤOVÁ MASKA

NOČNÍ ATELOMASKA je kosmetický přípravek typu „sleeping 

cream”. Podle potřeb naší pleti a času, kterým disponujeme, 

může být používána jako noční krém, nebo intenzivní 

regenerační celonoční pleťová maska. Avantgardní, velmi 

lehké a dokonale vstřebatelné složení umožňuje ponechat 

tento kosmetický přípravek na pokožce celou noc, což ji zajistí 

dodání aktivních látek během spánku, kdy působí nejúčinněji. 

NOČNÍ ATELOMASKA je kosmetický produkt určený 

moderním ženám, který uzavírá večerní péči v jednom tahu. 

Ráno bude vaše pleť odpočatá, rozzářená a zregenerovaná, a 

to i v případě, kdy ji neposkytnete dostatek spánku.

„Ode dneška se Vaše plet‘ bude muset vyspat do krásy s 

naší NOČNÍ ATELOMASKOU.“ 

 

120 ml
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Přednosti:

• ProBioBalance® obsahuje imunologický modul, glykoproteiny a polysacharidy z biologicky aktivních bifidobakterií, 

rozpuštěné v bioaktivní složce na bázi mléka 

• Probiotika v ProBioBalance®, působí na buněčné úrovni, obnovují na pokožce ochrannou vrstvu tím, že jí navracejí správnou 

mikroflóru, což umožňuje pokožce účinně regenerovat během spánku 

• ProBioBalance® také působí proti následkům UV záření – degeneraci kolagenu a elastinu, a tím udržuje homeostázu 

mezibuněčné hmoty. 

• Aktivní složky se v masce vyskytují ve vysokých koncentracích a zabezpečují tak výrazné zlepšení stavu pleti  

• Oleosomová, biomimetická báze tekutých krystalů, postupně uvolňuje aktivní látky a tak chrání před Hayflickovým limitem 

(smrt buněk)
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Účinky:

• energizující

• regenerující

• výživné

• omlazující – odstraňuje vrásky v rohové vrstvě pokožky

• zpevňující – způsobuje zvýšení napětí pleti

• zabraňuje ztrátě pružnosti pleti

• hydratační

• rozjasňující – redukuje známky únavy

Nejdůležitější složky: 

ProBioBalance ®, MC2 (polyfenoly z bobulí acai, saponiny 

z žen-šenu, THP -  tetrahydro piperin), nativní kolageny: 

tropokolagen, pro-kolagen, atelokolagen, pepsin, alantoin, 

pantenol, bambucké máslo, kyselina hyaluronová, kyselina 

glycyrhizinová

Určení:

• dospělí

• pro všechny typy pleti

Doporučovaná zejména k péči o pleť obličeje, krku 

a dekoltu, pleť unavenou, vystavenou stresu, bez lesku 

a vitality, s prvními vráskami a známkami stárnutí.

Také pro použití v kosmetických salonech, vzhledem 

k vysokému obsahu aktivních látek.
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ZLATÁ LINIE ATELO-COLWAY

ZLÁTÁ ATELO SADA – COLWAY

Čtyři průlomové objevy v jedné sadě!

Z kosmetických produktů Zlaté linie ATELO jsme vybrali 

několik a vytvořili z nich Zlatou Atelo Sadu – COLWAY.

Tyto produkty jsme precizně sladily a vytvořili tak kompletní 

řadu péče o pleť, věnovanou současným ženám.  

Zlatá Atelo Sada se skládá z:

• Odličovač make-upu

• Buněčná Atelovoda

• Atelokolagen 

• Atelo krém MC2

• Elegantní kosmetická taška 
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50 ml

NOVÉ PRODUKTY COLWAY

COLACEUM 100% přírodní, multifunkční vosk na pleť, 

vlasy a nehty s všestranným využitím. 

Colaceum je báječný „elixír”, který kdysi hledali alchymisté a dnes ho 

znovu objevil COLWAY. Unikátní kompozice čistě přírodních složek je 

inspirována nejlepšími tradicemi bylinkářství, skládající se z macerátů 

z květů a bylin, z rostlinných extaktů a esenciálních olejů. Základ 

tvoří výživný včelí vosk a náš proslulý hydratační a zklidňující přírodní 

kolagen, který ve spojení s esenciálními oleji, květy a bylinami vytváří na 

pokožce opravdu zklidňující „náplast”.

A co je důležité, receptura Colacea neobsahuje žádné emulgátory, 

barviva, aromata ani konzervanty. Díky tomu působí jako zázračné 

„panaceum”, které pomáhá účinně řešit mnoho kožních problémů. 

Zejména doporučujeme k péči o citlovou, přesušenou a zrohovatělou 

pokožku, na matné, suché a lámavé vlasy a také na zničené nehty a 

nehtovou kůžičku.
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ÚČINKY:

• hydratační, výživné a regenerační

• urychluje regeneraci pokožky

• zklidňující

• protizánětlivé 

• antioxidační

• spomalující procesy stárnutí

• zpevňující

PŘÍNOSY:

• Colaceum pečující vosk je 100% přírodní.

• Neobsahuje konzervanty, barviva, aromata ani 

emulgátory.

• Nejekologičtější ze všech produktů COLWAY (složený 

výlučně jen z roslin, včelího vosku, vitamínů a přírodního 

kolagenu).

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOŽKY:

• Kolagen (Collagen),

• Bambucké máslo (Shea Butter),

• Olej z pupalky dvouleté (Oenothera Biennis oil),

• Olej ze sladkých mandlí Sweet (Almond oil),

• Macerát z květů měsíčku lékařského (Calendula Officinalis 

Flower extract), 

• Klanopraška čínská (Schisandra Chinensis),

• Olej z rakytníku (Hippophaë rhamnoides fruit oil),

• Rozmarýn lékařský (Rosmarinus officinalis),

• Extract z kořene kurkumy (Curcuma Longa),

• Včelí vosk (Cera flava),

• Konopný olej (Cannabis Sativa seed oil)

Colaceum nachází uplatnění při mnohých kožních 

problémech, jejichž seznam se stále rozšiřuje!
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NOVÉ PRODUKTY COLWAY

HERBACEUM BALZÁM

200 ml

Herbaceum je unikátním spojením biologicky aktivního kolagenu s 

přírodními rostlinnými složkami, známými a používanými stovky let ve 

fytoterapii a bylinkářství. Herbaceum je návrat ke kořenům. Je to přírodní, 

bylinný tělový balzám, jeho vzorem byly staré lékárenské recepty s 

olejovým základem, s rostlinnými extrakty a maceráty.

V jednom produktu se nacházejí aloe, bříza, třezalka, jahoda, divoká růže, 

pupalka, sladké mandle, měsíček lékařský, klanopraška, konopí, rozmarýn, 

rakytník, kurkuma, bambucké máslo, kaštan, arnika, žen-šen, vilín, gotu 

kola, včelí vosk a vitamín E. Společně tvoří přírodní emulzi, která pečuje 

o pokožku s problémy jako: nadměrně suchá pokožka, rosacea, atopický 

ekzém, citlivá, podrážděná pokožka, popraskané žilky, akné, ztráta pružnosti 

a vitality. Herbaceum, díky silným uklidňujícím, regeneračním a zpevňujícím 

vlastnostem, příznivě působí nan naši kůži a ta se stává měkkou, hebkou a 

příjemnou na dotek. 

Určený k péči o celé tělo. Pro každý typ pokožky, zejména pro pokožku 

přesušenou a podrážděnou. 
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Nejdůležitější složky a jejich působení: 

 

Kolagen – hydratovaný, nativní kolagen je v biochemii 

jedinou známou kolagenovou bílkovinou, která si 

zachovává strukturu trojité spirály. Tyto biologicky aktivní 

peptidy účinně hydratují a posilují kůži, efektivně urychlují 

její regeneraci.

Aloe (Aloe barbadensis) – bohaté na esenciální 

aminokyseliny, vitamíny A, E a C, mikro i makro částice, 

zabečpečuje pokožce pravidelnou výživu a hydrataci.

Kaštan (Aesculus hippocastanum) – posiluje cévy, zlepšuje 

jejich pružnost a zvyšuje odolnost proti jejich rozšiřování a 

praskání.

Pupalkový olej (Oenothera biennis oil) – díky obsahu 

nenasycených mastných kyselin udržuje optimální hladinu 

hydratace pokožky.

 

 

Měsíček lékařský (Calendula Officinalis) – je bohatým 

zdrojem karotenu, který intenzivně regeneruje pokožku a 

zároveň zklidňuje záněty.

Rakytník (Hippophae rhamnoides) – vitamínová zlepšuje 

mikrocirkulaci krve v kůži, což ovlivňuje její výživu a 

okysličení. 

Extrakt z kořene kurkumy (Curcuma longa) – je zdrojem 

kurkumínu, který je silným antioxidantem s anti-age 

účinky.  

 

Včelí vosk (Cera flava) – obsahuje až 300 cenných látek, 

např. vitamíny, minerální soli, bílkoviny a lipidy, které 

pronikají do hlubších vrstev kůže, inenzivně ji hydratují a 

vyživují. 
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60 kapslí

NOVÉ PRODUKTY COLWAY

LUNACOL

LunaCol je prvním potravinovým doplňkem v Evropě, 

který obsahuje lunasin – unikátní přírordní bílkovinu a 

první známou epigenetickou potravinu, která probudila 

velké naděje lidstva na průlomová řešení v mnoha 

odvětvích vědy. Autorská metoda získávání této velmi 

cenné výživné látky, která je velmi efektivní, byla vyvinuta 

v Polsku.

Epigenetický účinek lunasinu spočívá v tom, že ač není 

schopný změnit náš kód DNA, při pravidelném užívání má 

pozitivní vliv na to, jak se naše DNA projevuje. Uživatelé 

lunasinu pociťují pozitivní změny běhen krátkého času, 

tyto změny probíhají na buněčné úrovni a jsou dědičné! 

Proto lunasin užívají nejen osoby, které dbají o své zdraví, 

ale i páry, které plánují potomka.  
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Složení LunaColu doplňují: 

Lysozym  – (muramidaza) je jedním ze základních 

enzymů potřebných pro náš imunitní systém, který se 

skoro vůbec nenachází v naší stravě, proto je tak velmi 

důležité přijímat ho v doplňcích stravy. Lysozym bezpečně 

osidluje náš trávící systém a působí pomalu, ale velmi 

účinně. Dimery muramidázy jsou uznaným veterinárním 

lékem, který je účinný proti všem bakteriím rezistentním 

vůči antibiotikům. 1 mililitr lysozymu ochrání před všemi 

patogeny 1000 litrovou káď s mladým vínem.

 

Beta glukany – polysacharidy získané ze stěn buněk 

kvasinek Saccharomyces cerevisiae, jsou nejdůležitější 

složkou vlákniny. Povědomí o důležitosti doplňování stravy 

o látky, které nám dnes scházejí v potravě, stále roste a 

nejvíc se to projevuje právě v souvislosti s beta glukany. 

Všechny tři složky LunaColu jslou látky, jejichž zdraví 

podporující vlastnosti jsou obšírně popsané v literatuře.  

Týká se to zejména lunasinu, peptidu, který fascinuje 

významné vědce z oblasti biologie, medicíny a genetiky. 

Lidé, kteří znají jeho vlastnosti, si uvědomují, jak velkým 

přínosem je pro ně pravidelné a dlouhodobé užívání 

tohoto produktu. 

LunaCol je pokrokový produkt, jeden z těch, které 

určují světové trendy v oblasti potravinových 

doplňků.

 
VÍTE, ŽE...

LunaCol v každé kapsli obsahuje 833 krát více 

lunasinu, než podobné produkty dostupné na 

americkém trhu.
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90 kapslí

NOVÉ PRODUKTY COLWAY

DETOCOL
DetoCol je neinvazivní přípravek s pohodlným užíváním, který 

napomáhá očistit organizmus od parazitů, plísní a bakteríí.

Paraziti jsou jednou z nejčastějších příčin nemocí, které mohou 

ohrožovat i život. Až 90% populace může být jejich nositeli a 80% 

stávajících nemocí je s nimi etiologicky svázano. Proto je důležité 

se pravidelně zbavovat těchto nezvaných hostů, např. užíváním 

potravinového doplňku DetoCol, ktrého základem jsou přírodní 

rostlinné extrakty podporující procesy očisty těla od parazitů, 

plísní a bakterií.

Receptura přípravku:

DetoCol pomáhá postupně očistit organizmus během jednoho měsíce 

bez nutnosti půstu nebo jakékoliv změny životního stylu. Je to možné 

díky skutečnosti, že se skládá výhradně z přírodních rostlinných látek, 

většina kterých se využívala v lidovém léčitelství právě k účinnému boji 

proti parazitům a plísním.
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Skalní růže (Cistus L.):

• je zdrojem antioxidantů, které přispívají k celkové odolnosti 

proti volným radikálům a napomáhají posilovat obranyschopnost 

organizmu.

Přínosy očisty těla od parazitů, plísní, kvasinek, bakterií 

a toxinů, které produkují:

• výrazné zlepšení stavu

• stabilizace nervového systému

• zlepšení chuti k jídlu a metabolizmu

• zlepšení vylučovacího systému

• okamžité zlepšení vstřebávání výživných látek, to znamená 

účinnější využití živin ze stravy a potravinových doplňků,

• zlepšení stavu různých nemocí jako: migrény, deprese a 

podráždění, vyrážky, svědění kůže a konečníku, dráždivý kašel, 

bolesti břicha, nevolnost, nadýmání, průjem, zápach z úst, 

nadměrné pocení, vypadávání vlasů, záněty nehtů, časté močení, 

akné, lupénka, poruchy menstruačního cyklu, senná rýma, alergie,

• obtížné dýchání, skřípání zubů, a především náchylnost k 

opakovaným zánětům genitálního traktu a močových cest, 

infekce a nachlazení.

Úloha vybraných složek:

Lapacho (Tabebuia avellanedae)

• zlepšuje vylučování vody ledvinami a tím napomáhá 

čistit organizmus

Kurkuma (Curcuma longa):

• pomáhá kontrolovat zánětlivé reakce organizmu

• má silné antioxidační vlastnosti

• napomáhá udržet správné fungování imunitního systému 

Pampeliška (Taraxacum officinale Weber): 

• má protizánětlivé účinky

• pomáhá udržet správnou funkci močového ústojí 

přispívá k ochraně  DNA, bílkovin a lipidů před 

oxidačním stresem

Česnek (Allium sativu L.): 

• napomáhá správné funkci imunitního systému

• pomáhá udržovat mikrobiální rovnováhu ve střevě a 

chrání před škodlivými mikroorganismy (bakteriemi, 

plísněmi)

Lékořice lysá (Glycyrrhiza glabra):

• posiluje imunitní systém, má silné antioxidační vlastnosti
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Stálým klientům nabízíme zajímavé slevy a akce.

Zájemcům o spolupráci nabízíme vysoké slevy a prémie. 

V případě zájmu nás kontaktujte na  colway@colway.cz nebo
+420 605222665

Srdečně zveme ke spolupráci!



COL WAY Spółka Jawna

84-207 Koleczkowo, ul. Hippiczna 2, Polska
E-mail: colway@colway.pl

COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o

Špálova 145/20
702 00 Ostrava – Přívoz

E-mail:  colway@colway.cz 
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