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ÚV
O

DN
ÍK Drazí přátelé COLWAY,

S radostí Vám představujeme další, již druhé 
číslo našeho časopisu COLWAY NEWS. Musíme 
přiznat, že vaše reakce na přijetí prvního čísla 
byly plné entuziasmu, což pro nás bylo opravdu 
milým překvapením. Vaše pozitivní reakce nám 
daly ještě více energie a motivace pro zpracová-
ní další dávky zajímavých textů a článků, které 
Vám pomohou ještě lépe rozvíjet Váš byznys s 
firmou COLWAY. V tomto čísle pokračujeme ve 
formě původního čísla s rozdělením na novinky, 
aktuality, rozhovory, zajímavosti, MLM a cestování.

Novinkou je řada rozhovorů s celebritami. Přesně 
tak, s lidmi, kteří se často nacházejí na čelních 
stranách časopisů, kteří obvykle používají nej-
dražší kosmetiku známých značek a dnes směle 
doporučují naše kolagenové výrobky!!! Pokud jde 
o divizi ZEST, pak jsme Vám připravili výběr ně-
kterých názorů a doporučení, které jsme obdrželi 
od známých polských sportovních klubů a vě-
deckých institucí, které směle a s úspěchy naše 
zařízení používají.  V dalších číslech budeme v 
tomto duchu pokračovat.

V tomto čísle Vám přibližujeme další osobnosti, 
které s COLWAY dosáhly významných úspěchů, a 
které jsou pro naši firmu velmi důležité. 

Nepochyběly ani zajímavé články z vědeckého 
světa a z oblasti MLM.

V nejbližší době dojde v naší firmě k důleži-
tým změnám. Nejdůležitější z nich je sjednocení 
marketingového systému obou divizí, aby se vám s 
námi ještě lépe spolupracovalo.

Ke sjednocení systému se vztahuje poslední člá-
nek. V následujícím čísle našeho časopisu Vám 
představíme ještě více informací. Další důležitou 
změnou ve firmě bude postupné sjednocení desig-
nu našich kosmetických výrobků.

Před námi jsou dvě velmi významné událos-
ti. Výroční konference COLWAY ČR s majitelem 
celosvětové COLWAY Jarosławem Zychem a také 
Oslavy 9. výročí od vzniku firmy, která se bude 
konat v květnu v tureckém středisku Kemer. Velmi 
zajímavé podrobnosti o obou událostech Vás bu-
dou čekat v následujícím čísle.

Józef Madaliński
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Změny na balení výrobků

Roku 2013 budou konečně realizovány 
již mnohokráte avizované a dlouho pečlivě 
připravované změny ve vzhledu balení našich 
výrobků. Čekají nás tedy menší evoluční změny, 
ale také proměny velmi důležité, protože jejich 
návrhy vzešly od vás (v Gelu pro mytí tváře, v 
Zeštíhlujícím séru a v Ultrazvlhčujícím balzámu). 
Nastanou však také změny revoluční, protože se 
po devíti letech dotknou také doposud nezmě-
něného designu kolagenových krabiček a rovněž 
několika novějších výrobků z kosmetické série. 
V tomto roce již bezpodmínečně sjednotíme 
barvou i vzorem design našich výrobků, včetně 
reklamních a pracovních materiálů Colway.

Mycí gel již díky vašim návrhům neobsahuje ve svém názvu 
„pro mytí tváře”. Objevil se v měsíci březnu a dostal také nový 
obal (krabičku s popisem místo visící knížečky). O dalších změnách 
šířeji v aktualitách v dalším měsíci, které budou těmto změnám 
věnovány ve značné části. Mezitím můžete očekávat na „www.
colway.cz“ první vizualizace produktů v novém obalu. Bude to 
mít velký význam pro všechny, kteří mediálně i graficky využívají 
vzhled výrobků Colway. A proto zkuste vycítit ducha! Teď už se to 
opravdu začíná hýbat. Naší prioritou je především kvalita. To již 
pochopili také naši hlavní strategičtí partneři – výrobci Inventia a 
VENA, za což jim také velice děkujeme.

Nová kniha Jarosława Zycha 
Vitamín C-olway

Koncem roku 2012 se objevila senzační kniha o vitamínu C, jejímž auto-
rem je sám majitel celosvětové  Colway Jarosław Zych.

Je to široce pojatý pokus o přiblížení otázek spojených s vitamínem C a 
s doplňováním stravy. Kniha je plná zajímavostí a kompilací nejzajímavějších 
zdrojů vědění o tomto neobvykle důležitém vitamínu.

Originál knihy je dostupný pouze v polštině. Proto jsme pro Vás připravili 
alespoň její zkrácenou českou verzi ve formě brožury, obsahující překlady 
vybraných částí této knihy.

Na straně 12 a 13 si můžete přečíst fragment této knihy.
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Výroční setkání COLWAY na luxusní dovolené v Turecku
Po nezapomenutelném pobytu v Nessebaru v roce 2010 padl ná-

vrh,že znovu vyjedeme do světa v minimálním počtu tří set příznivců 
Colway z nejrůznějších koutů Evropy. Kde porostou palmy a strmé 
vrcholky se dotýkají moře, kde je teplá voda a slunce praží, kde ser-
vírují chutné jídlo a chlazené drinky v neomezeném množství. Kam 
tedy poletíme? Výběr tentokrát padl na Tureckou riviéru a městečko 
Kemer. Nádherné středisko, nad nímž se zvedají štíty s výškou přes 
2 tisíce metrů a při svém úpatí se dotýkají azurového moře. Jaký 
hotel? Nový, malebný a luxusní hotelový komplex Kemer Resort s 
5 *, položený přímo na středomořské pláži. Do města se dostanete 
krátkou procházkou ale skvělé je i dopravní spojení. Velmi dobrý a při 

porovnání poměru kvality a ceny přímo ideální. … prostě 7 dní pohody v ultra all-inclusive, odkud se lidé nevrátí unavení, ale dobře odpočinutí, kde by 
byl dostatek času na klidné rozhovory i na dobrá školení, stejně jako na integraci skvělou zábavu. Kde i ti světa zvídaví něco hezkého uvidí a kde i lidé 
preferující slunce, lehátko a bazén – to budou mít s 5*. Kde gurmáni, milovníci hostin a dobrého jídla budou plněuspokojeni. Narozeniny firmy, ocenění 
zasloužilých, výuka, výměna zkušeností, které jsou k nezaplacení a příjemná dovolená. Dlouho neotálejte, protože počet účastníků je omezený!

Proč se vyplatí vybrat právě Turecko? Je to země kontrastů, v níž se moderní evropská kultura mísí s exotikou Blízkého východu. Příznivci pa-
sivního odpočinku se mohou opalovat na slunci u nádherných pláží. Lovci zážitků si mohou seskočit 
s padákem, vyjet na jeep safari, sjet na raftu divokou horskou řeku nebo se potápět v průzračných 

vodách Středozemního moře. Milovníci historie jsou zde v 
opravdovém ráji! Mnoho známých starověkých měst, jako 
je Trója, Milét nebo Efez leží právě v Turecku. Právě zde 
se nacházely dva ze sedmi divů světa: Mauzoleum v Hali-
karnasu a Artemidin chrám v Efesu. Ohromný dojem však 
činí také místní přírodní krásy – Pamukkale a Kapadokie. 
Samostatným výletním cílem může být fascinující město 
Istanbul…Turecko, to však není jen bohatá historie, pa-
mátky, krajina, ale také výborná kuchyně plná orientálních vůní, barevné bazary, diskotéky pulsující hlasitou 
hudbou a velmi pohostinní lidé. 

Štědré narozeninové dárky budou tentokrát dodávány všem účastníkům ještě před odletem z domu…

Termín: 15. – 22. května 2013

Cena: 13 500 Kč / 1 místo ve dvoulůžkovém pokoji

Místo odletu Kraków, Polsko

Účast na podobných událostech v Nessebaru či po okraj naplněný sál Hudebního divadla ve Gdyni,  ohromný příliv nových lidí do Colway na podzim 
2012… chybějící místa na nejatraktivnějších školeních – to vše napovídá, že vstupenek rychle pochybí Cena pro ty, kteří by se rozhodli dojet do 
Kemeru na vlastní náklady, činí 295 EUR/os. ve dvoulůžkovém pokoji na 7 dní Ultra All-Inclusive. Nejbližší letiště v Antályi obsluhuje 90 leteckých 
společností.

Z důvodu omezení počtu míst si místa rezervujte nejpozději do 
20. března 2013. Platbu proveďte do 10 dnů po zadání rezervace, 
jinak bude rezervace automaticky stornována.
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Krása kráčí v páru spolu se zdravím.

Moderátorka programu „Must be the mu-
sic” na televizní stanici Polsat si oblíbila naši 

masku s nanozlatem Colway. V jejím napjatém 
grafikonu na pravidelné procedury v kosmetic-

kém salónu vždy nezbývá čas, a proto právě 
pohodlně použitelná maska Paulině přišla 

vhod, nejdůležitější však je, že jí účinně zvlhčuje 
pokožku.

Do jaké míry mladistvý vzhled a zdravá 
pokožka rozhodují o atraktivitě ženy?

Vzhled je velmi důležitý, protože k němu 
obracíme svoji pozornost nejdříve. Jak se 
představí naše pokožka a tělo, má tedy přímý 
vliv na to, jak nás vnímá naše okolí. Pokud o 
sebe pečujeme a cítíme se být atraktivní, působí 
to na nás pozitivně a hned máme lepší pocit. 
Nepředstavuji si, že bych měla o sebe pečovat, 
aniž bych dbala o pokožku. Krása a pokožka 
jsou nerozdělitelné.

Stává se, že ženy dávají kráse přednost před 
zdravím? Co je podle Vás důležitější?

Samozřejmě, mohou se vyskytnout výjimečné 
případy. Ale podle mne spolu krása a zdraví 
velmi úzce souvisí. Krása je také v určitém 
smyslu projev zdraví, protože ve zdravém těle 
zdravý duch. Pokud dbáme o své tělo, nemůže-
me zapomínat o zdraví, protože to má vliv na 
náš celkový vzhled a na vlastní sebevědomí.

Máte ráda přírodní kosmetiku?

Přírodní kosmetika je pro mne velmi důležitá. 
Vzhledem k mé práci v televizi mívám v posled-
ní době velmi citlivou pokožku, která reaguje 
na všechny umělé látky alergií či vyrážkou. 
Vybírám si kosmetické přípravky velmi pečlivě, 
používám pouze své vybrané a takové, které 
jsem již si vyzkoušela. Ráda se seznamuji také 
s novými tzv. čistými prostředky bez parabenů 
a dalších chemických příměsí, často je testuji a 
přidávám ke každodennímu používání.

Jak vypadala Vaše pokožka po použití 
masky s nanozlatem? Co se Vám na tomto 

kosmetickém přípravku nejvíce líbilo?

Má pokožka byla velmi svěží a zvlhčená. Ani 
použití masky není komplikované a proto je 
neobvykle pohodlná, ale pro mne je nejdůle-
žitější efekt – kosmetický přípravek musí být 
účinný, protože často mívám velmi málo času i 
na návštěvu u kosmetičky, kde by má pokožka 
mohla být vyživena vhodnými přípravky. Určitě 
ji začlením ke svým domácím kůrám pro péči 
o pleť.

Měli by se ženy (a muži) omlazovat? A 
pokud ano, tak spíše cestou přírodní kosme-
tiky, estetické medicíny nebo snad plastiky či 

skalpelu?

Jsem příznivcem přirozené péče o pleť. Dokud 
můžeme – správně se živíme, dostatečně spí-
me, používáme přírodní omlazující a zkrášlující 
prostředky. Prostě o sebe pečujeme. Ovšem 
kůry za pomoci skalpelu a estetickou medicínu 
necháváme až na konec. I když všechno bylo 
stvořeno, aby lidem sloužilo, já osobně jsem 
odpůrcem předčasných zásahů do krásy. V 
mém věku je prostě nejdůležitější péče o vlastní 
zdraví a s ním související mladý vzhled. Proto si 
z nabídky Colway vybírám takovou kosmetiku, 
která především pokožku zvlhčuje a je určena 
pro lidi před třicátým rokem věku.

Rozhovor vedla: Beata Jurgiel
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Paulina Sykut
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Modelka, moderátorka TV Polsat Café, která je opravdovým 
fanouškem přírodní kosmetiky, také přípravky Colway s přírodním 
kolagenem velmi doceňuje. Hvězda nám prozradí svůj recept na 

mladý a atraktivní vzhled po čtyřicítce a povypráví nám, proč jí 
kosmetické výrobky Colway vyhovují.

Přírodní kosmetika nám pomůže uchovat nejen krásu, ale i zdraví

Jaký je Váš recept na uchování mládí a klidného ducha?

Snažím se být vždy usměvavá, protože úsměv do velké míry způso-
buje, že vypadáme mladší. Velmi důležitá je také fyzická aktivita, 
díky které o sebe pečujeme a udržujeme své tělo v dobré kondici. 
Kromě toho nejrůznější kosmetika, kůry a správná výživa, to je ta 
optimální zlatá střední cesta, nejen pro uchování mládí, ale i pro 
zachování pozitivního postoje vůči sobě a svému okolí.

Jaký je váš názor na omlazování „za každou cenu”? Jaké to 
může přinést následky?

Nic se nemá přehánět. Násilně se omlazovat nemůžeme, abychom 
nevypadaly směšně. Péče o dobrý vzhled se vyplatí, protože díky 
nejrůznějším trikům a fintám si můžeme ubrat i několik let. Bohužel v 
poslední době populární plniče vrásek přinášejí spíše opačný efekt 
– tvář po nich opuchá a my pak prostě vypadáme neesteticky.

Jsou přírodní metody omlazování lepší než ty invazivní?

Přírodní metody omlazování jsou vždy výborné. Každý zásah do 
těla s sebou může nést negativní následky. Jedinou invazivní meto-
dou, která je dle mého názoru přípustná, je mezoterapie – v níž se 
jedná zejména o výživu pokožky.

Co od omlazující kosmetiky očekáváte?

Všechny máme zájem na tom, aby takový výrobek učinil zázraky, 
ale to bývá velmi složité. Pro mne je nejdůležitější komfortní pocit 
hned po nanesení kosmetiky na pokožku, intenzivní zvlhčení po-
kožky a snížení jejího napětí. Mám velmi ráda kosmetiku s vůněmi. 
Ideálním efektem používání omlazujících kosmetických přípravků je 
rozzáření a vyhlazení pokožky.

Vyzkoušela jste již kosmetiku Colway s přírodním kolagenem? A 
pokud ano, jakým způsobem na Vaši pokožku působila?

Již několik týdnů používám Kolagen Platinum. Je to velmi zajímavá 
kosmetika, zejména pro své účinky – neobvykle stahuje a vyhlazuje 
pokožku, účinně působí proti vráskám. Nejlepší je to, kolik problé-
mů s pokožkou může vyřešit, jeho multifunkčnost na mne udělala 
velký dojem. Věřím, že se jeho působení na mé pokožce projeví na 
delší dobu. Nedávno jsem měla příležitost vyzkoušet také zlatou 
masku a mohu směle potvrdit, že po jejím několikanásobném použi-
tí opravdu drobné vrásky zmizely a pokožka byla skvěle zvlhčená i 
rozjasněná.

Neměli bychom v současné době, kdy má mnoho lidí problémy s 
alergiemi či dokonce s nádorovým onemocněním, začít používat 

přírodní kosmetiku, bez parabenů a konzervantů?

Jsem fanouškem přírodních prostředků. Nejlepší by bylo, kdyby-
chom mohli používat kosmetiku zcela bez chemie, abychom se 
mohli nádorům a vyrážkám vyhnout. I když bývají obvykle dražší a 
mívají kratší dobu spotřeby, pro nás jsou samozřejmě nejzdravější. 
Jsem moc ráda, že v současnosti vládne móda na používání přírod-
ní kosmetiky. Kromě toho si stále více žen jejich přínos uvědomuje a 
chce je používat. Je velmi důležité, abychom díky nim mohly vypa-
dat krásně a mladě, protože to výrazně zlepšuje také naši náladu. 
Zdraví je nejdůležitější, proto nejradši vybíráme kosmetiku na bázi 
přírodních složek, jako je např. kosmetika s přírodním kolagenem. 

Rozhovor vedla: Beata Jurgiel

Ewa Pacuła
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O tom, jak si uchovat mladistvý vzhled a čím zaujme 
kosmetika s přírodním kolagenem, budeme hovořit s 

Monikou Jarosińskou, herečkou a zpěvačkou, která si již 
kosmetiku Colway vyzkoušela a je z ní fascinovaná.

Kosmetika s kolagenem pomohla mé pleti znovu získat 
lesk a uchovat její zdravý vzhled.

Měli bychom se omlazovat – hledat zázračný prostře-
dek k zastavení času či k jeho zdržení před příchodem 

stáří?

Již dlouhá léta ve světě pokračují snahy objevit elixír 
mládí, který by zabrzdil změny, ke kterým na našem 
vzhledu dochází s věkem.  Zda opravdu existuje – 
nevíme. Vědci se jej snaží odhalit a věřím, že jsou ve 
svém snažení každým dne stále blíže. V souvislosti s 
udržováním mládí všemi způsoby si vzpomínám na 
jeden vědeckofantastický film s Meryl Streepovou a 
Brucem Willisem – „Smrt jí sluší”, který popisuje hon 
za věčným mládím, vzhledem a fyzickou atraktivitou 
až za absurdní hranice. Je to sice filmový brak, ale jak 
se občas ohlížím za některými známými osobnostmi, 
které se s věkem nechávají „vylepšovat“ cestou mnoha 
procedur a plastických operací a v rysech jejich tváře se 
už sobě často ani nepodobají – tak si opravdu myslím, 
že i v reálné skutečnosti se toto násilné omlazování často 
stává. My dnes žijeme ve velkém shonu – stále méně 

času věnujeme sami sobě, neživíme se pravidelně a zdravě, nedbá-
me o fyzickou kondici. Chybí nám důslednost, čas a motivace. Stojí 
zato se však alespoň na chvíli zastavit a říct si – dnes udělám něco 
pro své zdraví, lepší náladu a dobrý vzhled. Má prosba je taková 
– zkusme propojit relax, meditaci a působení kůr či kosmetických 
procedur v jedno – dbejme o své tělo i ducha.

Co Vás v kosmetice s přírodním kolagenem skutečně fascinuje?

Já jsem i se svojí rodinou začala používat kosmetiku s kolagenem 
pro péči o pleť i celé tělo celkem nedávno a celkem rychle jsme si 
všimli, že na naši pokožku působí velmi účinně. Lidem, kteří již prošli 
za období raného mládí, kolagen Platinum, při použití na tvář, šíji 
a dekolt, krásně pokožku vyhladí, likviduje pigmentové poruchy, 
brání vzniku akné a zjemňuje vrásky. Jeho použití je velice zajíma-
vé – je to jediný kosmetický přípravek, jaký znám, který se aplikuje 
na mokrou pokožku. Skvěle se vstřebává, zmenšuje póry, celkem 
rychlé přináší efekt svěží a odpočaté pokožky. Oba s manželem 
pracujeme do pozdních hodin, míváme koncerty, a proto jsme 
stále měli problém s kruhy a váčky pod očima. Elixír pro okolí očí 
Colway nám všem fantasticky a především účinně pomohl tyto 
problémy překonat a výrazně vyhladil pokožku v okolí očí. Nebudu 
muset využít zásahů plastické chirurgie. Jsem rovněž opravdovým 
fanouškem kolagenové masky s nanozlatem – která představuje 
„první pomoc“ pro moji pleť. Často pobízím své klientky, které 
přicházejí do mého salónu Corpo Fit ve Varšavě, aby doma tuto 
masku vyzkoušely v situaci, kdy již nemají mnoho času na přípravu 
pro důležitou událost a chtějí vypadat dokonale a ozářit své okolí. 
Mohu směle říci – jsem na přírodním kolagenu závislá a je to závis-
lost zcela zdravá a nezávadná (smích), kterou všem doporučuji!

Považujete užívání doplňků výživy za důležité pro uchování 
zdraví a dobré kondice?

Samozřejmě že věřím, že doplňky výživy jsou nejen potřebné, ale 
v současné společnosti plní velmi důležitou roli. Dnešní stravovací 
návyky jsou skandálně špatné a častým výsledkem takového stylu 
života a výživy jsou nádory. Nedávno jsem vyzkoušela Colvitu, kte-
rá mi mimo jiné výrazně zlepšila kondici mé páteře, protože působí 
také na kosti a na celé pohybové ústrojí.

Regeneruje pojivovou tkáň tím, že obnovuje kolagenové vazy, které 
spolu s věkem oslabují následkem stárnutí organismu. Také působí 
blahodárně při problémech s činností střev a při trávících obtížích. 
Velmi mne zaujalo, že dokáže potlačit následky působení bakterie 
helicobacter pylori. Pročetla jsem si složení Colvity velice pozor-
ně – obsahuje mimo jiné aktivní formu vitamínu E a také výtažek 
mořských řas. Miluji vše, co pochází z moře – dle mého názoru jak 
rybí kolagen, tak i mořské řasy působí na náš organismus skvěle. 
Pokud nemám dostatek času na zdravou stravu z důvodu stálého 
spěchu a nadměrného profesního vytížení – Colvita mi dovoluje 
získat rovnováhu a udržet si stále dobrou kondici. Potřebujeme snad 
něco více?

Rozhovor vedla: Katarzyna E. Kizer

Monika
Jarosińska
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Damian 
Aleksander

Na téma výhod kosmetických výrobků s Přírodním Kolagenem se 
zpívajícím divadelním a filmovým hercem Colway vedla  

Joanna Turek

Kolagenová kosmetika skvěle regeneruje pokožku. Jak se dle 
vašeho názoru daří omlazovat mužům, a jak ženám? Je ve způ-
sobech udržování mladistvé vizáže obou pohlaví nějaký rozdíl?

Myslím, že péče o zdravý a atraktivní vzhled je mezi námi muži 
stále častějším úkazem. Určitě se za něj nestydí, jak tomu možná 
kdysi bývalo. Bohužel se někdy stává, že zde se objevují extrémy, 
při nichž i muži svým chováním připomínají spíše zapálené fanynky 
dobrého vzhledu. Přesto si myslím, že vylepšování vzhledu pomocí 
skalpele je nadále spíše dámskou doménou. Muži je však stále 
více dohánějí. Pravidla se mění, a stejně tak i nároky jedinců obou 
pohlaví. Dnes je stále viditelnější trend zaměřený na přirozený 
vzhled se zvýšenou pozorností na výrobky z oblasti zdravé výživy.  
Je třeba si uvědomovat, že plastické operace a drahé krémy nejsou 
jediným účinným způsobem na zlepšení vzhledu a na zpomalení 
procesu stárnutí.

Co bychom měli dělat, abychom se cítili mladí a vitální?

Znovu začínám objevovat výrobky přírodního původu, které přistu-
pují k optimálně sladěnému zdravějšímu složení kosmetiky. Mnoha-
milionové částky investované do reklamy na kosmetiku se nás snaží 
ujistit o tom, že efekty jsou viditelné ihned, ale bohužel pouze na 
obrazovce. Domnívám se, že najít pro sebe co nejlepší kosmetiku 
je pro nás celkem pracný, ale přesto realizovatelný úkol.  Hned 
po pravidelném cvičení je pro nás nejdůležitější vyvážená výživa 
sladěná přímo pro nás. K tomu všemu, abychom dosáhli všeobec-
ně požadovaného efektu, je nutné zredukování stresů a vhodná 
pozitivní motivace.

Co si myslíte o lidech, kteří věnují péči o zachování mladistvého 
vzhledu mnoho času a úsilí? A pokud se to odehrává invazním 

způsobem a ohrožuje i zdraví?

Jak jsem již říkal dříve, invazní zásahy do našeho vzhledu jsou ná-
sledkem našeho stálého očekávání okamžitých výsledků. Přinášejí 
však často i riziko deformace přirozeného vzhledu. Současně tato 

touha po rychlém vylepšení vzhledu s sebou nese nebezpečí závis-
losti na zásazích tohoto typu.  Právě tyto metody nás nutí k návratu 
k přírodním, zdravým a pravidelným kůrám, pro udržení fyzické i 
psychické kondice.

V čem spočívá preference přírodních metod omlazování nad 
těmi ostatními?

Pokud budeme využívat ověřené přírodní metody, máme šanci 
uchovat sympatický i dlouhodobý účinek zpomalující stárnutí a 
někdy i efekt omlazující.  Především musíme pamatovat na to, že to 
my sami urychlujeme či zpomalujeme stárnutí. Poslední zkušenosti 
mne naučily jedno: systematicky pečovat o svůj vzhled a invazních 
metod nevyužívat.

Přineslo ve Vašem případě používání výrobků na bázi rybího 
kolagenu nějaké efekty?

Již měsíc používám výrobky na bázi Přírodního Kolagenu z ryb.  
Co se váže na systematické používání kosmetiky, která udržuje  
vitální vzhled? Zde byl pro mne překvapením kolagenový výrobek, 
který jsem si pracovně nazval „Zlatá maska Mayů”. Působí  
revitalizačně a zbavuje mne ranních nedostatků ve vzhledu obliče-
je, zvláště, kdy jim předcházel dlouhý večírek. Intenzivní regenera-
ce pokožky na tváři působí velmi efektivně, ale v tomto  
případě opakované používání zajišťuje i vylepšení vzhledu pokož-
ky. Stručněji řečeno, výsledky používání kosmetiky Colway mne ve-
lice potěšily, protože používám také další výrobky z Vaší nabídky, 
jako je např. Kolagen Platinum a elixír pro okolí očí..

Rozhovor vedla: Joanna Turek
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Příliš malé množství lipidů ve svrchní 
vrstvě pokožky způsobuje, že se voda od-
pařuje, a snížený obsah kyseliny hyaluro-
nové, který je schopen vodu vázat, ještě 
více její suchost prohlubuje. Kromě toho 
u lidí, kteří nepoužívali vhodnou ochranu 
proti slunci, se na pokožce objevují barev-
né změny. V období menopauzy a po něm 
– v následku již zmiňovaného poklesu hor-
monální aktivity – dochází k prohlubování 
ztrát hustoty pokožky. Ztrácí schopnost 
regenerace a obnovy, což se zviditelňuje 
ve formě vadnutí, ochabování rysů tváře, 
nevýrazného tvaru šíje a dokonce propor-
cionálních změn mezi jednotlivými parti-
emi tváře.

Pomocí při boji s těmito změnami může 
být náhradní hormonální terapie, jejíž apli-
kaci je nutné konzultovat s lékařem.

Krém pro zasloužilé

Náhradní hormonální terapie však neo-
svobodí od vhodné péče o pokožku. Pře-
devším je nezbytný výběr správného kré-
mu. Kosmetika pro zralé ženy sice bývá 
nejdražší, ale přitom nejbohatší na aktivní 
složky. Kosmetičky často žertují, že tako-
vý krém si je potřeba vysloužit dlouhými 
léty.

Takový krém musí být kromě toho také 
výživný, aby zlepšil stav lipidového pláš-
tě, který v pokožce zadržuje vodu. Měl by 
také obsahovat pokožce potřebné složky. 
Nejlepší by bylo dodávat v krému ko-
lagen, který byl určitým druhem bílkoviny, 
z něhož je mimo jiné složena také naše po-
kožka. Přesto však, jak ujišťuje Jacek Arct 
rektor Vyšší školy profesionální kosmeti-
ky a péče o zdraví, kolagen používaný v 
kosmetologii, hydrolyzovaný – neproniká 
do pokožky. Pokožka chrání náš organis-
mus před tím, aby do něj vnikaly nejrůz-
nější nežádoucí látky. Zrohovatělá vrstva 
o tloušťce kolem 1/100 mm přes svoji 
tenkost představuje velmi účinnou ochra-
nu. Je to geniální struktura zbudovaná z 
plochých buněk, které se skládaly hlavně 
z nepropustných bílkovin slepených tuko-
vým pojivem. Jsou látky, kterým se daří 
tuto bariéru překonat, ovšem mnoho se 
přes ni nedostane – vysvětluje.

Naštěstí existují látky podporující pro-
dukci kolagenu v organismu, např. vitamín 
C. Doplňování takových látek povzbuzuje 
syntézu kolagenu. Čistý vitamín C přesto 
do pokožky neproniká, navíc je netrvalý a 
při kontaktu se vzduchem se prostě rozpa-
dá. Vtírat do pokožky přípravky s čistým 
vitamínem C tedy nemá vůbec žádný smy-

Již po 40. roce života začíná u žen klesat 
hladina hormonů, především estrogenu. 
Nebývá to však bez vlivu na pokožku. Pro-
to vyžaduje jiný způsob péče.

V období předcházejícím menopauze, 
v jejím průběhu i po jejím ukončení bývá 
snížená hladina estrogenů příčinou nejrůz-
nějších efektů stárnutí pokožky, zvaných 
hormonálním stárnutím.

Hormonální devastace

V následku snížení hladiny ženských 
hormonů následuje zánik kolagenových 
vláken a degenerace elastinových vláken, 
které zodpovídají za pružnost a odpovída-
jící napětí pokožky. Následuje také zmen-
šení množství složek, které jsou schopny 
vázat vodu, tzv. glykosaminoglykanů. Do-
chází ke ztenčení svrchní vrstvy pokožky a 
škáry. Zániku podléhá také podkožní tkáň. 
V následku těchto procesů pokožka ztrácí 
svoji hustotu a pružnost, prohlubují se rysy 
a vrásky, které vznikly v následku přiroze-
ného procesu stárnutí a stárnutí v následku 
působení světla.

Vzhled zhoršuje také ztráta schopnosti 
optimálního zvlhčení, způsobeného zmen-
šením množství tukových částic tvořících 
tzv. fyziologický lipidový plášť pokožky. 

JAK DBÁT
O ZRALOU POKOŽKU ?
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sl. Můžeme jej sice dostat pod pokožku, 
ale pouze pod podmínkou, kdy bude spoje-
na s tukem, např. uzavřenou v lipozómech, 
tedy v malých tukových kuličkách. Jsou 
však ještě trvalejší formy tohoto vitamínu, 
např. palmitan vitamínu C (palmitan as-
korbanu), sůl fosforanu vitamínu C – vy-
světluje prof. Arct. Z novinek se zdají být 
nejúčinnější malomolekulární, biologicky 
činné peptidy, např. matrixil. Vstupují do 
pokožky a mohou pak mimo jiné povzbu-
zovat produkci kolagenu a elastinu, které 
jsou zodpovědné za její pružnost a pevnost 
– říká prof. Arct.

Kosmetické firmy na trh uvádějí pří-
pravky obsahující látky, které povzbuzují 
syntézu růstových hormonů (specifických 
markerů pro obnovu tkání na spoji mezi 
svrchní vrstvou epidermis a škárou) stejně 
jako nezbytné výživové složky. Díky tomu 
je pokožka obnovena vrstvu po vrstvě, a 
je také viditelné zlepšení hustoty ve třech 
klíčových oblastech: obličej, líce, šíje.

Krém potřebuje oporu

Jak podtrhuje doktorka Anna Nejno, ob-
vodní lékařka a specialistka na estetickou 
medicínu, aby byl krém dobře vstřebáván, 
je třeba tvář důkladně očistit. Odstraňo-

vání odumřelé kožní tkáně nejen zlepšuje 
vzhled pokožky, ale také dovoluje složkám 
krému lépe pronikat. – Ve kterékoli roční 
době bychom si měli dělat enzymatický 
peeling, který je zcela bezpečný. V zimě, 
kdy nejsme vystavováni na ostré slunce, 
stojí za to investovat do kavitačního pee-
lingu nebo procedury využívající kyseliny 
– radí lékařka. Doktorka Nejno dodává, že 
není příznivcem systematického využívá-
ní krémů s kyselinami. Dle jejího názoru, 
kyseliny je potřeba používat jen jako pro-
ceduru léčebnou.

Ovšem dokonce skvěle očištěná pokož-
ka namazaná nejbohatším krémem neudrží 
odpovídající zvlhčení na déle než šest ho-
din. – Pamatujme, že krémy působí pouze 
několik hodin, maximálně šest. Proto bylo 
třeba zopakovat aplikaci v průběhu dne, 
zvláště v místnostech přesušených radi-
átory. Krém brání ztrátě vody. Pokud ho 
neužijeme, pokožka ovadne – vysvětluje 
doktorka Nejno.

Voda dodává sílu

Zvlhčení pokožky i přes mylné zdání 
vůbec není jednoduché. Pouhé namáčení a 
vlhčení nic nedá, protože voda se odpaří, 
pokud ji nezadrží tuková vrstva. – Proto 

nemá větší smysl ani omývání termálními 
vodami, pokud na vlhkou tvář poté nena-
ložíte mastný krém – říká doktorka Nejno. 
Navíc doplňovanou vodu musí v pokožce 
zadržet kyselina hyaluronová. V mladé 
pokožce jí je dostatek, což garantuje, že 
je pružná a bez vrásek. S věkem však její 
množství klesá. – Můžeme jej samozřej-
mě doplnit, ale pouze za pomoci injekcí, 
protože její molekuly jsou příliš velké, 
než aby mohly proniknout přes ochran-
nou vrstvu pokožky – vysvětluje doktorka 
Nejno. Používaný bezprostředně v podobě 
krému na pokožku – podobně jako hydro-
lyzovaný kolagen – tvoří zvlhčující film na 
jejím povrchu, ovšem neproniká dovnitř. 
Proto jsou především po 40. roce života 
doporučovány procedury estetické medicí-
ny za využití kyseliny hyaluronové. V sé-
riích je vhodná mezoterapie na tvář a šíji.

Autor: Halina Pilonis
Zdroj: Onet

Přírodní kolagen - jediny biologicky 
aktivní kolagen, jehož produkty rozpadu 

povzbuzují  buňky v pokožce k vlastní 
produkci tělesného kolagenu. Pokožka 

je díky němu dokonale zvlhčená, hladká 
a plná energie.
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1. část 
Známe dnes mnohá příjmení „mušketýrů” bojujících o to, aby vitamín C 

našel své počestné místo v prevenci a terapii mnoha nemocí, které lidstvo 
trápí. Není možné je ani všechny zmínit, protože někteří z nich ani o slávu 
nestáli. Ewan Cameron, Abram Hoffer, Robert Cathcart, Irwin Stone, 
Frederick R. Klenner, Durk Pearson, Sandy Shaw, Michael Schmidt, 
Fuse Kodama, Fukumi Morishige, Kim Sam… 

Největší ohlas však získali tito dva lidé: Linus Pauling a Matthias Rath. 
Linus Carl Pauling (1901–1994), chemik a fyzik americký profesor (1931–1963) na California In-

stitute of Technology (v Pasadeně), ředitel Gates and Crellin Laboratories of Chemistry (1936–1958), 
profesor na Kalifornské Universitě v Santa Barbaře (1967–1969), na Universitě Stanford (od roku 
1974) a také člen Centra pro studium demokratických institucí (Santa Barbara), vedoucí Amerického 
Chemického Sdružení (od roku 1949). Člen polské akademie věd (1967). 

Všeobecná deklarace Linuse Paulinga. 
„O vitamíny a jejich vliv na lidské zdraví jsem se začal zabývat již před 25 lety. Od té doby věda 

dosáhla velkého pokroku. Jedním z nejdůležitějších objevů v oblasti vitamínů bylo zjištění, že existuje 
ohromný rozdíl mezi množstvím dané látky ve výživě, jaká je nezbytná pro život člověka (am. RDA 
– Recommended Daily Dietary Allowances, česky DDD), a množstvím optimálním. Vitamíny se všeo-
becně řečeno charakterizují tak nevelkou toxicitou, že jejich konzumace v přírodní formě i v množství, 
které až 1000 kráte překračuje předepsanou DDD (RDA), není v případě většiny z nich nijak škodlivé. 
Na předávkování vitamíny ještě nikdo nezemřel. Stejně tak z předávkování přírodními vitamíny ještě 
nikdo neonemocněl na nic závažnějšího, než byly projevy alergické reakce. Velká část lékařů a dietetiků 
však varuje před nadmírou vitamínů, poukazujíc na „strašné vedlejší účinky”. Přitom ještě nikdo nepři-
nesl žádný důkaz o tom, že by příliš velké množství těchto látek skutečně mohlo být škodlivé. 

Vitamín C je v určitém ohledu specifický. Tedy většina zvířat, tj. 99,9%, si jej utváří samostaně v 
rámci buněk vlastního těla a nemusí jej přijímat formou potravy. 

Všimněme si, že v tom, co jedí myši, psi nebo kočky, vůbec nebývá vitamín C. Producenti potravin 
pro tato zvířata vědí, že do nich musí dodávat mnoho jiných vitamínů, ovšem právě kromě tohoto. Mezi 
živými tvory, kteří vitamín C potřebují, jsou: morčata, některé ryby a ptáci, zvířata ze skuiny primátů a 
samozřejmě - lidé. 

Abychom spočítali, jaké množství vitamínu C je pro lidský organismus potřebné, nejdříve odhalme, v 
jakém množství je vyráběn ve zvířecích buňkách, která jsou pod tímto ohledem soběstačná. Optimální 
dávka pro člověka by měla být proporcionální k jeho tělesné hmotnosti.

Všimněme si, že výživa opic obsahuje téměř 50 krát více látky, která nás zajímá, než potraviny 
pro člověka. Lidé, kteří se zabývají chovem opic pro vědecké účely, dobře vědí, že je pro ně dodávání 
velkého množství vitamínu C nezbytné. Optimální dávku pro opice stanovili metodou zkoušek a chyb. 
Zajímavé je ovšem to, že ve vztahu k lidem ještě nikdy takovéto ustanovení nevzniklo. 

Já sám užívám 18 gramů vitamínu C denně. V podobě přírodních výtažků a v podobě esterů kyseliny 
askorbové. Najvíce mi mezi nimi vyhovuje askorban sodný. Existuje však ještě jiná forma vitamínu C 
– palmitan askorbový, který je rozpustný v tucích. Poznal jsem mnoho příznivců této podoby vitamínu, 
protože také působí jako velmi silný antioxidant. 

Dle mého názoru je však právě v této funkci daleko účinější užívání přírodní formy biologicky aktiv-
ního vitamínu E, který je antioxidantem rozpustným v tucích, a vitamínu C v přírodní podobě, která je 
rozpustná ve vodě. Působení obou těchto látek se vzájemně dokonale doplňuje. 

Cílem 25 let mnou vedených vědeckých výzkumů bylo stanovení optimálních dávek vitamínů pro 
člověka. Úroveň současného vědění dnes prokazuje, že čím více konzumujeme vitamín C, tím lépe pro 
naše zdraví. Každá dodatečná dávka má pozitivní vliv na stav organismu. Pokud každodenně konzumu-
jete doplňkovou dávku vitamínu C, pak spolu s tím, co sníte, v běžných pokrmech přijímáte asi dvakrát 
více, než ukazuje norma. 

Působení vitamínu C ve světle vědeckých výzkumů. 
Britský lékařský časopis „The Lancet“ publikoval výsledky výzkumu, provedeného mezi staršími 

lidmi. Zdravotní stav lidí, kteří ke stravě doplňují vitamín C, je daleko lepší než u těch, kteří jej neužívli. 
Zlepšení kondice a sebevědomí zajišťuje starším pacientům i celkem malá dávka, tedy 60 mg vitamínu 
denně. Dle mého názoru, pokud se její dávkování navýší na destinásobek či dokonce stonásobek, efekty 
budou stále lepší. 

Odborná literatura pouze na téma vitamínu C a lipidů již dnes čítá stovky pozic. Ve více než  80 pra-
cích je rozebírána její relace s cholesterolem. Výsledky těchto studií jsou obzvláště zajímavé.

Prokazuje se, že příjem vitamínu C přivádí do normy úroveň cholesterolu lidem, kteří jej měli příliš 
nízký, udržuje jej beze změn tam, kde je optimální a snižuje jeho úroveň všem těm, kteří mají hladi-
nu cholesterolu příliš vysokou. Vitamín C také zvyšuje v krvi hladinu lipoproteinů s velkou hustotou 
(HDL), tedy „přínosného cholesterolu“. Tato látka má pozitivní vliv na stav věnčitých tepen, protože 
vychytává molekuly nepotřebného cholesterolu v cévách a přenáší je do jater, kde je později metaboli-
zován. 

V roce 1970 byla publikována má kniha „Vitamín C a nachlazení“. Tehdy probíhalo mnoho klinic-
kých výzkumů, které spočívaly na podávání 1 gramu vitamínu lidem v různých věkových kategoriích 
v průběhu 6–12 týdnů. Z 38 publikovaných prací jich 37 potvrdilo blahodárný vliv působení vitamínu. 
Lidé, kteří jej přijímali, výrazněji méně trpěli na nemoci podobné chřipce, než pacienti přijímající pla-
cebo. 
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Rozhodně nesouhlasím s negacemi působnosti vitamínu C při nachlazeních. Některé z těchto výzku-
mů však nebyly prováděny správným způsobem. Lidem, kteří si stěžovali na nachlazení, byly např. po-
dávány 3 g vitamínu v průběhu 3 dní, a poté byla kůra přerušována. Tehdy nebyl zaznamenán výraznější 
pozitivní vliv léku. Ovšem kůru bylo třeba nechat probíhat déle. 

Tvrzení, že vysoké dávky vitamínu C nemají vliv na nemoci z nachlazení a především, že nemají vliv 
na prevenci před nachlazením, a mnoho dalších tvrzení – jsou dle mého názoru neudržitelná. Stojím 
pevně za svojí tezí, že by měli všichni lidé pravidelně přijímat tento vitamín. Ve chvíli, kdy se objeví 
první příznaky nemoci, je třeba užít 1 gram této látky a následně tuto dávku opakovat každou hodinu, až 
do fáze ústupu nemoci. Nebojte se toho, na vitamínu v kapslích se nemůžete stát závislými. 

Denní dávky vitamínů doporučené L. Paulingem: 
• Vitamín C: 3–18 gramů
• Vitamín A (v podobě Beta–karotenu): 30 000– 40 000 jednotek
• Vitamín B1 (tiamin): 30 mg
• Vitamín B2 (riboflavin): 30 mg
• Vitamín B6 (pyridoxin): 50 mg
• Vitamín B12 (cyanokobalamin): 75 mg
• Vitamín E: 800 jednotek 
Linus Pauling poukázal, že příjem vitamínů ve farmakologické podobě je nejen nezbytné pro preven-

ci před nemocemi, ale také ekonomicky. Náklady na Paulingovu každodenní porci vitamínů se rovnají 
ceně sklenky Coca–Coly. 

Je pravdou, že Pauling byl vitamínem C absolutně fascinován. Za svůj entuziasmus k tématu tohoto 
vitamínu byl tento spisovatel, vědec, laureát dvou Nobelových cen po dlouhá destiletí poddáván neustá-
lé velmi ostré kritice, ba přímo nechutným útokům.

Prohlašoval mimo jiné například, že vitamín C je nezbytný v organismu pro správný průběh procesu 
fágocytózy (pohlcování chorobotvorných zárodků bílými krvinkami). Krvinky vyživené vitamínem C 
působí energicky, zatímco krvinky s nízkým obsahem vitamínu C reagují pomalu. Pravděpodobně s 
největším pohrdáním se setkala raná Paulingova díla, věnovaná protirakovinnému působení vitamínu 
C. Zcela zbytečně publikoval své důkazy, které potvrzovaly jeho teorii – lekařští alopati se nepohnuli 
ani o krok z pohodlně obkopaných pozic, a odhazovali svědectví o potenciálu vitamínů jako léčebných 
prostředků. Po určité době se však situace začíná měnit ve prospěch příznivců názorů Paulinga. Další 
země zvyšují doporučené denní dávky vitamínu C, všímají si již dávno dokázané preventivní role vita-
mínu C – především při užívání v přírodních formách. 

V roce 1986, kdy opublikoval knihu „How To Live Longer and Feel Better”, bral Linus Pauling  již 
po 12 000 mg denně, zejména soli kyseliny askorbové. Krátce před smrtí, (dožil se věku 93 let, i když 
dvakrát prošel rakovinným onemocněním a na předávkování vitamínem C rozhodně nezemřel …) pro-
hlásil, že za své zdraví a dlouhý život vděčí zejména suplementaci vitamíny a minerály a především 
příjmu vysokých dávek vitamínu C. I když nakonec zemřel na rakovinu, pevně věřil, že díky vitamínům 
a mineralům se mu podařilo oddálit její počátek a výrazně opozdit její rozvoj - nejméně o 20 let. Vždy 
byl přesvědčen, že doplňování výživy oddaluje nemoci a prodlužuje život. Nepřátelům, kteří se ze 
slušnosti vyptávali (i když falešně) : „jak zdraví pane Pauling?” – odpovídal: „Ty se toho nedožiješ!”

Ze všech světových stran dnes přicházejí informace, které dokazují, že měl skutečně pravdu. Tvrdil, 
že od chvíle, kdy začal přijímat vysoké dávky vitamínu C v roce 1965, neonemocněl ani na obyčejné 
nachlazení. Samostatné dávky vitamínu C začal přijímat již v roce 1941. Poté zvýšil denní dávku až na 
18 gramů. Doktor Pauling byl přesvědčen, že můžeme žít až o 12–18 let déle, pokud budeme přijímat 
denně 3,2 –12 gramů vitamínu C. Množství srovnatelné s obsahem vitamínu C z několika desítek citro-
nů. Za absolutní minimum vědec připouštěl dávku 500 mg, cožse také začíná projevovat v jednotlivých 
normách některých zemí (např. Velké Británie).

Můžeme směle tvrdit, že duch Paulinga se vznášel nad rozhodnutím, které konečně, po celých dese-
tiletích trvající absurdity, uznalo v Evropské Unii za neškodnou dávku vitamínu C do 2.000 mg/denně. 

Za života Paulinga nebyl snadný přístup k vitamínu C v podobě rostlinných výtažků a její levotočivé 
formy. Sám Pauling velmi dlouho neodlišoval syntetickou kyselinu askorbovou či její soli, od přírod-
ních forem vitamínu C. Převahu těch posledních uznal teprve na sklonku svého života. 

Pauling především ukázal spotřebitelům fakt, že základem pro mnoho nemocí je následek nedosta-
tečného množství vitamínu C v organismu. Organismus se přece skládá z mnoha orgánů, které se snaží 
samy sebe, ale i jiná ústrojí očistit. Často však samy nemohou, protože na to prostě nemají dostatek 
paliva. 

Lékařům zviditelnil, že vitamín C vyvíjí hlavní a rozhodující vliv na odolnost, tedy na imunitní sys-
tém organismu. Způsobuje totiž nárůst produkce immunoglobulinu, tedy imunitních bílkovin, interfe-
ronu a úbytek histaminu. Díky nárůstu imunitních bílkovin organismus rychleji a snadněji bojuje proti 
mikroorganismům a infekcím. Díky snížení hladiny histaminu se snižuje prokrvení pokožky a sliznic a 
měně dochází k zánětům, což má význam i při alergiích. 

Linus Pauling zůstane symbolem, nejen kvůli tomu, že získal dvě Nobelovy ceny ve dvou různých 
oborech, za samostatné (nikoli ve vědeckém týmu) objevy pro lidstvo. Rovněž proto, že i v kontroverz-
ních otázkách, když se podíváme do historie – začíná se k němu pravda stále více přibližovat.

Mnohé důkazy dnes říkají, že i když se také mýlil a pohyboval se ve svých tvrzeních často spíše intu-
izivně, než vědecky – byl opravdovým vizionářem. Velkým člověkem.

Druhá část v dalším čísle COLWAY NEWS...
Jarosław Zych „Vitamín C-olway“ C O L W A Y  N E W S 13



Akademický sportovní spolek AZS LEASING  
Wroclav

Přístroje byly využívány v čase soustředění, tréninků a 
zápasů týmu 18-ti hráček kopané s těmito výsledky: 
modřiny a otlučeniny - program č. 3: 20 – 30 minut kře-
če a namožené svaly a pozápasové stavy - program č. 
3 pomáhá po úrazech v zápasech – hojení ran a hojení 
natržených svalů a vnitřních krevních podlitin - program 
č. 5: 3 x denně až do návratu k zápasům, rychlejší 
regenerace bolesti žaludku po přejezení - program č. 3: 
30 minut menstruační bolesti - okolí podbřišku program 
č. 5: po dobu 30 minut.

Další efekty jsou soustředěny do využití odstranění 
bolesti po přetížení, dodávání energie programem č. 
4 – pozitivní vliv na hráčky před utkáním s dopadem 
na energii, značný význam vidíme při léčení kontuzí a 
otoků. Dodatečné osvětlování je významné pro rychlé 
léčení a regeneraci po úrazech.

Taktéž užívání Massageru v průběhu celé sezony je 
velmi užitečné – odstraňuje svalové napětí, probouzí 
svaly před zápasem, významně přispívá k regeneraci a 

odstranění únavy po zápase. Je rovněž užíván hráčkami k automa-
sáži, např. při redukci celulitidy.        

Zápasnický svaz – MUDr. Stanislav Wieczorek – lékař svazu

Během soustředění , tréninků a zápasů docházelo k různým úrazům 
– křeče, modřiny, svalová poškození, natržené svaly a úpony, ale 
i případy normálních chorob – zánět ústní dutiny a zubů, stres, 
záněty dolních končetin – křečové žíly. Další informace dle návodu 
k přístroji – vždy účinné.

Za úvahu stojí velmi výrazná úleva v případě nespavosti a stresu 
před startem na významných soutěžích – zápasník Rafal Pyka se 
díky působení přístroje ( programu č. 1 a 3 ) stal mis-
trem Evropy v roce 2005. Rovněž další závodníci 
řešili své problémy – tenisový loket, natržení 
vazu kolene, otok kloubu loketního ai kolenní-
ho s krvavými podlitinami apod.        

„Sluneční paprsek“ - centrum diagnos-
tiky a rehabilitace ve Wroclavi

Velmi účinný je přístroj pro svícení na děti 
již od jednoho roku života s problémy 
asymetrie těla, křečí šíje, dále odstra-
nění alergií i atopických ekzémů, 
atopických zánětů kůže. Zajímavá 
a působivá je terapie na veškeré 
střevní a zažívací problémy u těchto 
dětí, efekty jsou okamžité po nasta-
vení programu č. 1 ve spolupráci s 
rodiči pak v domácí péči, není tedy 
potřeba hospitalizace a léčba je 
účinná ve spolupráci s fyziotera-
peuty mimo zařízení. 

Pro případy odstranění 
svalového napětí je nutno 
čekat s pozitivními výsledky 
v čase jednoho až dvou 
týdnů, účinná je trvalá 
péče s velmi pozitivními 
výsledky.

U dětí starších ( 2 – 5 
let ) je možno využívat 
jako prostředku k 
relaxaci a odstra-
nění následků po 
drobných úrazech. 
Např. dítě – pě-
tiletá holčička po 
zlomenině obou 
kostí nohy je po 
třítýdenním léčení stav 

uspokojivý, následně pak po sundání sádry a měsíčním působení 
v rámci kinezioterapie Medolightem do jednoho měsíce doložen 
srůst kostí v plné míře – doložen kontrolními snímky RTG.

Dalším příkladem je dvouletý chlapec se spirálovou zlomeninou 
nohy – po snětí sádry objeveno zásadní poškození kolene, po 
týdnu působení světelné terapie ( 2x denně programem č. 3 ) a 
následným systematickým léčením kombinací světla a fyzioterapie 
dosaženo stavu naprosté funkčnosti a hybnosti bez omezení.

Stejné jsou zkušenosti z dalších drobných zranění – popálenin, 
otoků a modřin, svalových a úponových destrukcí apod.

Další skupinou jsou děti po různých operacích a kožních defektech 
jsou pravidelným působením světla zásadně zlepšeny, rány jsou 
zmenšeny a elastické, takže je dosaženo nápravy v souladu s 
okolím.

Čtvrtá skupina dětí jsou ty, u nichž je Medolight využíván při léčení 
jako pomocná terapie při složitých situací. Např. dětská mozková 
obrna – odstraněno svalové napětí svícením na křížovou kost, dla-
ně a chodidla. Další působení na složité diagnozy např. autismus, 
zmírněním citlivosti – dosažena lepší koncentrace, svícením na okolí 
čela bylo dosaženo uspokojivého spánku bez napětí a následných 
vzruchů ve spánku.

Pátá skupina dětí jsou děti s poraněním tvářového nervu a trojklan-
ného nervu. Například čtrnáctiletá dívka s poraněním nervu po 
svícení dvakrát denně pátým programem, masáži a rehabilitačních 
cvičeních dosažen stav normálu, což se před tím farmakologickou 
léčbou nepodařilo.

Šestou skupinou jsou děti s diagnozami vad postavy – skolioza a 
těžká postižení skeletární. Působením Medolightu a především  
Massageru na prostory zádových svalů a biologicky aktivní body 
bylo dosaženo odstranění lokálního napětí a léčba byla vysoce 
aktivní.

Celkově lze konsatovat, že pomocí Medolightu je dosaženo zásad-
ních efektů v oblasti dětských zranění. Snižuje se bolestivost, zvy-

šuje se rychlost hojení ran, lze jej využívat především v domácí 
léčbě. Jedná se tedy o „domácí lékárnu“, kdy je možno kromě 
popsaných případů léčit infekce, další případy např. migreno-
zní, svalového napětí apod.  

Nemocnice Vojvodství 
Bydhošťského ne-

soucí jméno Dr. 
Jana Biziela

oddělení revmato-
logie

Testován byl pouze 
ZEST Massager a byly 

použity osoby s revmatic-
kými postiženími. 

Byly srovnány výsledky 
klasické masáže a 1O-ti masáží 

Massagerem a výsledkem je pře-
vratné zlepšení pacientů s hloubkovou 

vibrační termomasaží - zaměřenou přede-
vším na svalstvo v oblasti křížovo - bederní. 

Aparát byl rovněž testován na pacientech s 
lymfatickými potížemi dolních končetin. Léčba byla 

zaměřena na celkovou masáž se zaměřením na 
stabilizaci dolních končetin. Jelikož neznáme příčiny, 

problém se rozvíjí jako vrozená disfunkce, je zásadní 
aktivní spolupráce pacienta se zaměřením na zvýše-

ní komfortu žití. Po realiazci masáže dvakrát denně 
malým a následně středním stupněm vibrace dosaženo 
pozitivních výsledků a značného uspokojení pacientů s 
dlouhodobým efektem, oproti klasické metodě značně 
výraznějším.
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Když chceš podpořit kontakt s klientem, 
hraješ ofenzívně? A možná se snažíš 
udržet míč na středu hřiště nebo při-
hráváš obráncům? Snaž se přečíst hru 
zvítězíš i nad kletbou pátého telefonu. 
Než Tě trenér usadí na střídačce.

Častý obrázek z fotbalové ligy: hráč 
ze středu hracího pole do posledního 
dechu vyloupne  obětavým skluzem 
míč protivníkovi. Míjí několik protihráčů 
a konečně přihrává míč útočníkovi.  
Ovšem ten… je poněkud zaskočen 
a míč nedožene. Kopačák byl trošku 
daleko, on dnes trochu není ve formě, 
přihrávka nebyla technicky zvládnuta. 
Je na to 100 vysvětlení, proč raději 
nebojoval s obránci.

Útočník se lenivě vrací na svoji polovinu 
a ten, který mu přihrál, nejdříve křičí  
a nervově gestikuluje. Přihrával  
kolegovi již čtyřikrát na stejné místo, 
stejným způsobem – tak jak si to na-
cvičili na tréningu. Potom mávne rukou 
a rovněž přebíhá se svěšenou hlavou 
směrem k vlastní bráně. Je unavený 
a efekty nikde. Dnes již toho má dost. 
Příště už přihraje obrácům nebo křížem 
přes celé hřiště. Fanoušci už neboudou 
hvízdat tak nahlas.

Začínáme obětavě bojovat o klienta 
rekrutovaného do našeho podnikání. 
Ale když už „je míč  bízko cíle”  
vzdáváme to.

Někdo získal kontakt na kandidáta  
pro duplikaci, dokonce představil  
nabídku našeho byznysu a dojednal  
s ním i další setkání, ale po určité době 
to vzdal. Proč? Po čase se sklamal,  
po prvním či druhém setkání či po čtvr-
tém telefonátu. A teď se bojí dalšího 
kontaktu a odkládá jej na jindy, např. 
na „svatého Dyndy”.

Útěk před telefonátem klientovi, to je 
problém prodejců, kteří se bojí  
způsobu dořešení svého působení či 
odvátí naděje. Bojí se souboje s obránci 
a dopředu nepřihrávají, ani nestřílí 
na bránu. Namlouvají si, že zavolají 
někdy jindy: klient teď určitě nemá čas 
se mnou promluvit nebo má teď dost 
jiných telefonů. Teď můžou napsat mail. 
Ale pokud ten klient nebude chtít  
hovořit ani po telefonu – tak proč by 
teda vůbec měl ten mail přečíst? A tím 
spíše na něj odpovědět?

Proč se prodejci často obávají zavolat 
po páté či šesté klientovi, a přitom první 
telefon jim jde snadno? Odpověď je 

jednoduchá. Při prvním telefonátu máte 
pro danou osobu něco nového  
a počítáte s tím, že to klienta zaujme  
a přihrajete vpřed.

Proč se při pátém či šestém telefonátu, 
když Ti rekrutace nevychází, začínáš 
rozhovoru bát nebo se mu přímo  
vyhýbáš? Protože nikdo neche  
přihrávat dozadu. Proč mnozí lidé 
nevolají a raději „drží míč”. Po pátém 
telefonu se bojí říci to, co jsou zvyklí  
a slyšet to, co obvykle.

Zde je ukázka toho, jak vypadá takový 
pátý rozhovor bez cíle (zjednodušeně). 
Takový „korporativní”.

- Dobrý den – tady Jan X. Chtěl byste si 
to již koupit ?

- Dobrý den. Ještě to nekoupím.

- Tak na slyšenou za týden!

- Na slyšenou

Fascinující rozhovor? Určitě se dalšího 
nemůže dočkat ani klient, ani prodejce. 
A teď navíc uvidíme, co si o tom myslí 
účastníci rozhovoru:

- Dobrý den – tady Jan X., Chtěl byste 
si to již koupit? (Možná to už tentokrát 
vyjde a konečně uslyším „ano”?  
Už jsem volal tolikrát.)

 - Dobrý den. Ještě to nekoupím. (Znovu 
volá a ptá se pořád dokola. Copak 
nerozumí, že na ten výrobek nemám 
prostředky v rozpočtu? Copak  
nepochopil, že potřebuji jiné řešení?)

- Tak na slyšenou za týden! (Nemýlil 
jsem se – ten chlap na náš poslední 
rozhovor už úplnězapoměl. No nic, asi 
už mu nemá smysl volat, připomenu se 
mu na mailu.)

- Na slyšenou (Řeknu sekretářce, aby 
mě s ním nepřepojovala. Pořád dokola 
mi jen motá hlavu.)

 Zde docházíme k zásadní otázce. Víš 
v čem spočívá tzv. „follow-up”? Co to 
je udržování kontaktů?  Ne, vůbec to 
nespočívá v telefonování  
a otázkách, jak se daří nebo zda se 
již klient rozhodl pro nákup. V síťově 
marketingovém byznysu je „follow-up“ 
klíčovou taktikou...

Opravdový „follow-up” je příkladem 
rozehrané akce ve směru branky 
protivníka. Vím, chápu – klient nebo 
potenciální distributor,  to určitě není 
Tvůj protivník. Ale představme si 

alespoň, że jeho branka představuje 
Tvůj cíl. Nemůžeš balón vykopávat 
donekonečna mezi obránci jen proto, 
aby jste jej neztratili. Nemůžeš vzdávat 
střelbu na bránu, když Tvůj pomocník 
ze středu hracího pole dře, aby Ti při-
hrál balón a stvořil ideální situaci pro 
úspěšný gól. Musíš přihrávat dopředu. 
Pokud to neuděláš – nerozvíjíš kontakt. 
Aby bylo možné jít vpřed s prodejem či 
síťovou rekrutací, pak  musíš mít důvod 
tomuto člověku opět zavolat. Měl by to 
být takový důvod, který dává šanci na 
posílení kontaktu a vztahu…  Teprve 
tehdy má rozhovor smysl. Ty se jej  
přestaneš bát a přijde další šance,  
že něčím zaujmeš.

Co musíš učinit před tím „pátým telefo-
nátem”. Nejdříve popřemyšlet. Když 
zůstaneme u  sportovní analogie,  
v prodeji je to jako v boxu: důležitá je 
práce rukou a nohou, ale nejdůležitější 
je práce hlavy. Najdi si takový důvod, 
aby rozhovor mohl proběhnout, ale 
jiným způsobem, než n-tá otázka pro 
klienta o jeho rozhodnutí. Pár příkadů:

- Zeptej se jej, zda by chtěl poznat ještě 
jinou stránku byznysu, o kterém jsi mu 
hovořil. Neobvykle lákavou.

- Tvá firma právě uvedla na trh nějakou 
novinku. Mohl by to být dobrý doplněk 
či dokonce náhrada výrobku, o kterém 
jste nedávno tolik hovořili…,

- Tyto novodobé stroje – např. sněhové 
frézy - působí již také na terénu firmy 
X. Možná byste si chtěl prohlédnout, 
jak fungují v akci v rukou pracovníků? 
Právě tam pojedu.

- Organizujeme bowling pro naše  
klienty a chtěl bych Vás pozvat. Budou 
tam lidé, kteří se ze spotřebitelů  
vyvinuli na spolupracovníky a s úspě-
chem i na Manažery.. Bude to skvělá  
příležitost na rozhovor o našem  
byznysu na příkladech kariéry na první 
pohled zcela obyčejných lidí.

…A tak dále. Není důležité, zda máš 
nějaké dodatečné finance nebo ne – 
určitě si poradíš a najdeš nějaký důvod, 
aby Tvůj další telefonát klientovi nebyl 
jen další otázkou na rozhodnutí. Zdržo-
vání míče není řešením pro hru – pokud 
ovšem nehraješ o čas. Ale u prodeje  
to takhle nejde. Dokud Ti rozhodčí  
nevystaví žlutou kartu a než Tě Tvůj 
trenér posadí na střídačce.

TÝMOVÝ PRODEJCE NIKDY NEPŘIHRÁVÁ OBRÁNCŮM
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10 nejdůležitějších věcí, které byste 
měli vědět při používání kolagenu

1. Kolagen není pa-
naceum – tedy vše-
lék na všechno

 Skvělé informace na téma schopností kolagenu může skutečně budit velký zájem. Nelze 
však bezchybně všem informacím věřit a očekávat neobvyklé efekty plynoucí z použití 
kolagenu. Ovšem že má velmi pozitivní vliv na lidský organismus, ale zázraky činit ne-
dokáže. Kolagen může pouze podpořit práci buněk, které budují lidské tkáně. Používání 
rybí bílkoviny může významným způsobem zlepšit kondici tkání, především pokožky, 
vlasů a nehtů, ale také kostí, šlach, kloubů a svalů. Přesto je vše podmíněno individuálními 
možnostmi organismu, systematičností používání a mnoha dalšími činiteli. 

Prioritní využití má kolagen v péči o pleť. Plyne to i z faktu, že kolagen přirozeně tvoří 
asi 70% všech bílkovin obsažených v kůži. Kolagenová vlákna  tvořená ve fibroblastech 
zodpovídají především za její pružnost a zachovalost, její oslabení vyplývá ze slábnutí 
produkce kolagenu v organismu. Podobná situace je i se stavem vlasů a nehtů a také s 
pružností šlach, svalů a kostí. 

Správná funkce fibroblastů může být kontrolována pomocí jejich stimulace aktivním 
kolagenem rybím. Čistá rybí bílkovina je schopna aktivně působit na lidské buňky, ovšem 
celá regenerace tkání a produkce vlastního kolagenu již záleží jen a výhradně na po-
vzbuzení fibroblastů.

2. Každý kolagen ne-
musí být účinný

Kosmetické výrobky s obsahem kolagenu dnes můžete koupit prakticky všude. Je potřeba 
si vždy všímat, zda je to bílkovina aktivní. Nenechte se splést nízkou cenou a dobře 
organizovanou reklamní kampaní. Každá světová kosmetická firma chce na výjimečných 
schopnostech kolagenu vydělat, ale ne každá nabízí účinný produkt nejvyšší kvality. 

Často jen pouhý název „collagen” ve složení kosmetického přípravku může dosti mýlit. 
Ne vždy to totiž bývá aktivní rybí bílkovina. Kolagen byl v kosmetologii i v medicíně 
používán odedávna. Byla to však hovězí bílkovina, která se nevyznačovala biologickou 
aktivitou a lidským organismem byla považována spíše za látku cizí. Mnozí výrobci stále 
nabízejí kosmetiku s hovězím kolagenem, který je ve skutečnosti obyčejnou želatinou. 
Přípravky založené na hovězích bílkovinách nejenže nejsou tak účinné, jako bílkovina 
rybí, ale mohou vyvolávat alergické reakce či jiné vedlejší účinky. Rybí kolagen je zcela 
přírodním a hypoalergizujícím produktem. 

3. Nedostatek ko-
lagenu vzniká po 
25. roce života

Používání kolagenových přípravků má za cíl doplnění nedostatku bílkovin v organismu. 
Právě tyto nedostatky jsou příčinou vzniku projevů stárnutí člověka. Nedostatečné množ-
ství bílkovin způsobuje vznik vrásek, vlasy a nehty ztrácejí lesk, zhoršuje se stav kostí, 
oslabení kloubů i svalů a také mnoho jiných nežádoucích změn. Neznamená to však, že 
by používání kolagenu již od nižšího věku dovolilo předejít stárnutí. 

Nedostatek kolagenu v organismu se prohlubuje v průběhu celého života. Je následkem 
poruch funkce fibroblastů, jejichž úkolem je produkce bílkovin. Poruchy jsou vyvolány 
destruktivním působením volných radikálů, které bílkoviny ničí. Nedostatečné množství 
kolagenu v organismu se však projevuje teprve ve třetí dekádě života, proto nemá smysl 
používat omlazující kosmetické přípravky dříve. 

Do 25. roku může být daleko vhodnější správná výživa a zdravý životní styl, který ochrá-
ní před předčasným stárnutím organismu.

4. Kolagen bez vita-
mínu C nemá smysl

Používání kolagenu nepřinese žádný efekt, pokud je v organismu také nedostatek vitamí-
nu C. Účinná tvorba kolagenu v organismu probíhá pouze a výhradně za účasti nezbyt-
ného množství vitamínu C. Je potřeba si všímat, že člověk vitamín C v organismu neutváří 
ani neukládá, a proto by měl být pravidelně doplňován s každodenní výživou. Případný 
nedostatek by měl být nahrazen potravinovými doplňky.

DO
PO

RU
ČE

N
Í

XXI. století přináší velké změny do života každého člověka. Můžeme to pociťovat skoro v každém životním odvětví. 
Stačí se podívat na moderní technologie, které byly uvedeny do provozu v posledním desetiletí. Lidstvo jde stále 
kupředu. Díky tomu se zlepšuje kvalita a komfort života. Rozvoj medicíny spěje k prodlužování lidského života a k 
čerpání radosti ze zdraví. Poslední léta jsou také obdobím nárůstu zájmu o vlastní vzhled, udržení pevného zdraví 
a dobré kondice. Všimli si toho také vědci. Každodenní péče o pleť se při použití vhodných kosmetických příprav-
ků stala díky práci skupiny polských biochemiků ještě účinnější. Celý svět obletěla informace o téměř zázračných 
schopnostech výjimečné látky zvané kolagen. Ihned se na trhu objevilo mnoho výrobků založených na kolagenu. 
Všichni výrobci začali zdůrazňovat výjimečnost nabízených produktů vyplývající z obsahu kolagenu. Možnost udr-
žet si zdraví, krásu a mládí na delší dobu se dostala na dosah ruky každého z nás smrtelníků. 

Ve světle těchto informací lze ovšem položit otázku: Můžeme opravdu uvěřit těmto objevům? Pokud má kolagen tak 
zázračné vlastnosti, tak proč se lidstvo nadále potýká s tolika problémy? Pro pochopení smyslu používání kosmetic-
kých přípravků na bázi kolagenu je nezbytné, abyste se seznámili se skutečnostmi představenými v tomto reportu. 
Tehdy bude vaše rozhodnutí o používání kolagenu zcela svědomité a promyšlené a výběr nejvhodnějšího prostřed-
ku pak bude snadnější.
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5. Rybí kolagen ne-
nahrazuje lidský 
kolagen

I když je rybí kolagen charakteristický svojí biologickou aktivitou, nevyplní vzniklé 
nedostatky kolagenu v organismu bezprostředně. Kolagenové preparáty jsou schopny 
vniknout hluboko do pokožky a intenzivně působit na kolagenové struktury povzbuzením 
fibroblastů ke zvýšení množství produkovaných bílkovin. Rybí kolagen pouze podporuje 
produkci bílkovin v organismu, tedy přímo je nedoplňuje.

6. Kolagen napomá-
há tam, kde je ho 
nedostatek

Rybí kolagen se vyznačuje velmi širokou škálou využití. Pozitivní vliv aktivní bílkoviny je 
pozorován v těch oblastech života člověka, ve kterých se nedostatek kolagenu proje-
vuje nejvíce. Právě proto bývají nejčastěji používány omlazující gely, zvyšující pružnost 
pokožky a zmenšující vrásky. Mimoto kolagen chrání před vznikem strií a celulitidy. 
Podpora regeneračních procesů v kožních buňkách je vhodná také při odstraňování jizev, 
a to i tak závažných, jaké jsou např. po popáleninách. Bývají využívány také na podporu 
léčby nejrůznějších kožních změn, jako je například akné vulgaris či akné rosacea (růže). 

Nedostatek kolagenu se projevuje také jiným způsobem, než jen zhoršením stavu po-
kožky. Snižuje se pružnost kostí, šlach i svalů a díky tomu se zvyšuje pravděpodobnost 
výskytu úrazů. Kolagen má rovněž vliv na množství produkovaného kloubního mazu, 
který zmenšuje tření uvnitř kloubů a jeho nedostatek může způsobovat bolesti a vznik 
kloubních onemocnění.

7. Rybí kolagen vy-
žaduje specifické 
podmínky pro skla-
dování

Výjimečná stavba a vlastnosti rybího kolagenu vyžadují specifické podmínky pro sklado-
vání. Nejdůležitější je v místě skladování kolagenu teplota. Příliš vysoká či naopak  nízká 
teplota může zcela zničit strukturu trojité šroubovice, kvůli čemuž kolagen ztrácí svoji bio-
logickou aktivitu. Nejširší teplotní rozsah splňuje v současnosti přírodní kolagen nabízený 
firmou Colway. Bezpečně jej lze skladovat v teplotách od 5°C do 28°C. 

Specifické podmínky pro skladování kolagenu nejsou vyžadovány v případě kolagenu v 
tobolkách Colvita. Podmínkou pro skladování lyofilizátu bílkovin na dlouhá léta je pouze 
suché prostředí, které nepodporuje rozvoj plísní.

8. Colvita není lék I když při požívání tobolek Colvita můžete pozorovat léčebné účinky, Colvita nikdy 
nebyla, není a nebude oficiálně registrována jako lék. Colvita je potravinovým doplňkem 
a jako taková je nabízena v široké prodejní síti. Podle práva potravinové doplňky nemusí 
mít žádné atesty ani certifikáty, ovšem jejich výrobci nesou plnou zodpovědnost za pří-
padné škody, vyvolané jejich používáním. 

Nepřítomnost Colvity na seznamu léků dopřává její dostupnosti na trhu. Uznání tobolek 
za lék by znamenalo zúžení jejich distribuce pouze farmaceutických pracovišť – lékáren. 

9. Colvita, to není jen 
kolagen, ale také 
mořské řasy a vita-
mín E

Kolagenové tobolky Colvita jsou výjimečným potravinovým doplňkem zvaným nutri-
kosmetikum, který je založen zejména na rybím kolagenu. Aktivní bílkovina však není 
vším, tobolky  Colvita jsou bohatým výživovým doplňkem, který obsahuje ještě výtažek z 
mořských řas a přírodní vitamín E. 

Mořské řasy jsou v současnosti nejcennější přírodní potravinou mezi všemi lidstvu známý-
mi rostlinami. Řasy obsahují nepředstavitelně více výživových látek, než jakákoli jiná rost-
lina. Je to bohatý zdroj vitamínu C, železa, vápníku, bílkovin, manganu, hořčíku, draslíku, 
selenu, fosforu, chromu, zinku, jódu, vitamínu A, B, E a K, a také uhlovodanů, vlákniny, 
polysacharidů, aminokyselin, karotenu, polyfenolů, fytosterolů, ubichinonu (koenzym 
Q-10) a mnoha enzymů. Výtažek z mořských řas je skvělým prostředkem na zpevnění 
pokožky, rozsvětlující strie a potlačující celulitidu. Mimoto jsou řasy lehce stravitelné a 
snadno vstřebatelné, jejich minerální složení připomíná složení lidských tělesných tekutin. 

Vitamín E je jedním z nejpopulárnějších antioxidantů. Díky němu chrání Colvita organis-
mus před destruktivním působením volných radikálů. Tyto velmi škodlivé atomy kyslíku do-
kážou ničit téměř všechny složky tkání, z nichž se lidské tělo skládá. Vitamín E s volnými 
radikály vchází do reakcí, při nichž je neutralizuje a přeměňuje na neškodné látky. Jako 
takové pak jsou z organismu vylučovány v moči. 

10. Stojí zato doplňo-
vat výživu o potra-
vinové doplňky?

Suplementy diety nejsou léky o úzkém a cíleném působení, ale potraviny, které zpravidla 
obsahují to, co je v běžných potravinových produktech nejcennější. Nenahradí pestrou 
stravu, ale doplňují do pokrmu ztracené výživové hodnoty. Čím méně pestrý jídelníček 
máme a čím více stresu, průmyslově přetvářených produktů, nepravidelných pokrmů a 
pochutin konzumujeme, tím vhodnější je doplňování suplementy. 

V životě každého člověka přichází taková chvíle, kdy se doplňování výživy o kolagen 
a další výživové hodnoty stane nezbytným. Vznik nedostatku kolagenu v organismu je 
zcela přirozeným jevem a je úzce spojen s procesem stárnutí. Lze s ním však bojovat a 
udržovat organismus v dobré kondici na delší dobu. 

Colvita jako lyofilizát rybího kolagenu obsahuje všechny aminokyseliny, které se vyskytují 
v kolagenu. Složky Colvity nebyly vybrány náhodou. Práce nad dosažením synergie je-
jích složek trvaly téměř rok. Výsledkem byl inovativní prostředek, nejlépe cílený suplement 
diety posledních let.
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a jeho využití při podpůrném  
léčení civilizačních chorob

MUDr. et RNDr. Tomáš BRYCHTA
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Dlouho se známe, často se vidíme, navzájem se potřebujeme, především s přibývajícím 
věkem my jeho. Našeho známého, pana doktora Tomáše Brychtu.

Celým jeho životem se mísí sport, aktivita, hory, kola, příroda, ale i značný rozsah praktic-
kých a teoretických znalostí lékaře a přírodovědce, vědce a výzkumníka, likvidátora obezity, 
léčitele sportovců, ale především pečovatele o diabetiky.

A tak to také bylo, když jsme poprvé začali uvažovat, se kterými odborníky spojit testy  
a podpůrnou argumentaci směrem k Medolightu. A trefili jsme se, hned napoprvé. Se sta-
ženým žaludkem a divnými pocity jsme se vraceli po čtrnácti dnech do ordinace člověka, 
který na první pokus přijal do rukou přístroj, s nímž jsme již před tím zabrousili do několika 
ordinací, většinou bez zásadního výsledku a nadšení.

A hele ! Široký úsměv na tváři, ochota dále se zapojit do spolupráce, zkoušet a testovat.   
A každá další návštěva na chodbě před ordinací byla dokumentací života s Medolightem, za-
jímavých dotazů od zapojených sestřiček, někdy i pacientů, chodících s červeným světýlkem 
z ordinace do vyšetřovny a zpět.

Slovo dalo slovo a s panem doktorem se setkal osobně majitel společnosti Mgr. Madalin-
ski, pohovořili spolu o další možné spolupráci. Po zapůjčení několika přístrojů je nastartová-
na další fáze širšího zapojení do praxe a domluveny další kroky.

Jedním z praktických kroků byla příprava prvního semináře s tematikou podpory léčení 
civilizačních chorob „zázračným“ Medolightem.

Sešli jsme se tedy 9. listopadu 2012 odpoledne v prostorách olomouckého hotelu FLORA 
a spolu s téměř 80-ti účastníky jsme si vyposlechli dokonale připravenou informaci o historii 
léčby světelnou terapií, významu takových vědců a odborníků ve využití světelného spektra 
k léčbě, jakým byl například Albert Einstein a jemu podobní. Velmi zajímavou cestou před-
kládaných a logicky řazených informací jsme prošli až k posledním poznatkům lékařské 
teorie i praxe využití světelné terapie.

Následně po zajímavých informacích o vlivu různých druhů světla na regenerační a lé-
čebné procedury pan doktor přešel plynule k vlastním zkušenostem s aplikací kombinace 
červeného a infračerveného světla  s více typy frekvencí – tedy námi obdivovaným medoli-
ghtem, na své pacienty a známé. Překvapilo nás, v jaké šíři sám testoval a následně hodnotil 
výsledky využití světelné terapie, že se pohyboval během posledního půl roku mezi pacienty 
s diabetem, s obezitou, různými druhy bolestivých stavů včetně úrazů, zkoumal vliv aplika-
ce medolightu na sportovce k odstranění únavy, nepříjemných pocitů po mimořádné zátěži, 
hlavně se pak zaměřil na palčivý problém, kterým jsou různé dopady civilizačních onemoc-
nění.

Klidným a soustředěným projevem s vysokou dávkou profesionality zaujal posluchače na-
tolik, že po krátké přestávce na občerstvení nebyl vůbec problém, aby se strhla lavina otázek 
laického i odborného charakteru z pléna. Najednou bylo všem zúčastněným jasno, že v sále 
jsou jak uživatelé – klienti, kterým medolight výrazně pomohl a pomáhá, tak spolupracovní-
ci, kteří šíří dobrou myšlenku využití přístroje v rodinách, ale i zájemci z řad odborné veřej-
nosti, lékaři, farmaceuti, fyzioterapeuti a maséři. A to se přitom nikdo z nás nepídil po tom, 
kolik posluchačů se věnuje profesionálně či laicky alternativním metodám léčby či podpory 
léčby a prevenci.

Doktor Brychta odpovídal na jednoduché i složité otázky, snažil se vysvětlit především ty 
skutečnosti při prevenci i léčbě, které má sám dokonale ověřené a vyzkoušené, upozornil na 
potřebu dalších testů a zkoumání vlivu tohoto typu světelné terapie na pacienty i laické uži-
vatele. Velmi elegantně s cílem ocenit a podpořit medolight „vybruslil“ z otázek srovnávání  
s jinými nabízenými a prodávanými přístroji obdobného zaměření.  A proč ?

Odpověď velmi jednoduchá. Medolight je jen jeden, má svůj smysl v širokém spektru 
využití a není rozumné ani vhodné mu stavět reklamní chrámy.

V rámci hodnocení významu a průběhu semináře zaznělo zcela jednoznačně, že pan dok-
tor Tomáš Brychta má zájem i nadále spolupracovat při tvorbě a testování vlivu daného 
typu terapie na své i ostatní pacienty. Že šíření zásadních informací mezi laiky i odborní-
ky prostřednictvím spolupracovníků bude podporovat a že naše společná činnost bude mít  
v reálném čase dosti velký význam.

Hana a Martin SKUTKOVI,  Olomouc
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Vážení spolupracovníci a naši věrní kli-
enti,

konec světa se nekonal a tak bych Vám 
rád touto cestou poděkoval za dosavadní 
spolupráci a přízeň, kterou nám zachová-
váte. I za to, že se s námi aktivně podílíte 
na realizaci našeho společného snu, který 
pomáhá lidem žít zdravým a důstojným 
životem.

Velice si vážím vaší přízně a věřím, že i 
nadále budete společně s námi pokračovat 
v plnění našeho společného poslání a mě-
nit život k lepšímu.

Colway tu bude v květnu 2013 již 9 let. 
Je až k nevíře, jak ten čas utíká. 

Sám jsem v Colway téměř od samého 
začátku. V té době jsem byl 22letý student 
strojírenství. Při studiu jsem si přivydělá-
val na kapesné v úklidové firmě a potom 
jsem si udělal několik kurzů na masáže a 
vizážistiku, abych mohl ve volných chví-
lích pracovat v našem v relaxačním studiu.

Chodilo k nám asi 80 % žen všech věko-
vých kategorií. Překvapilo mě, že se nám 
do studia vracejí i letité klientky a jak se  
k nám těší. Bylo milé, když mamče říkaly, 

hala dojednat vyšetření na specializovaná 
pracoviště.

Ze začátku jsem měl strach z toho, jak 
mě „její“ klientky přijmou, protože mě 
většinou znali, jak jsem si hrál s autíčky na 
recepci. Ale moje obavy byly úplně zbyteč-
né.  Jednoho dne jsem byl ve studiu sám. 
Právě přišla klientka, která k nám chodila 
už 10 let a byla zklamaná, že tu není mam-
ča, ke které byla objednaná. Když chtěla 
odejít, pokusil jsem se jí přesvědčit, aby 
zůstala. Řekl jsem jí, že se o ni postarám 
se stejnou péčí a vůbec se mě nemusí bát. 
Nakonec se mně to podařilo a ona zůstala.

Postupem času se stávalo, že se některé 
klientky objednávaly více ke mně, proto-
že se potřebovaly poradit i o svých part-
nerských problémech a znát úhel pohledu 
muže.

Mamča se nestačila divit,  že i klientky 
ve věku mé babičky již neříkají, že ke mně 
nechtějí, protože si nedokáží představit, 
že by se před tak mladým klukem svlékly. 
Naopak si mě ještě předcházely různými 
domácími buchtami a dalšími dobrůtkami. 

Často mamče říkaly, že mám v sobě 
neuvěřitelný dar empatie a jak umím  

že se o ně stará jako maminka, nebo že se u 
ní cítí každá žena jako princezna.  Často se 
jí svěřovaly se svými problémy, nemocemi 
a starostmi. Obdivoval jsem ji za to, kolik 
má trpělivosti a jak se snaží každému  po-
moci. Byla na ně příjemná i večer, i přesto, 

že už byla za celý den hodně unavená. Pro 
každého měla vlídné slovo útěchy a poro-
zumění.

Po nocích se učila a vyhledávala pro své 
klienty ty nejvhodnější potravinové do-
plňky nebo  bylinky.  Pokud její znalosti 
nestačily, radila se s odborníky a  hledala 
pro ně známé  léčitele, lékaře nebo pomá-

„Konec světa se nekonal a tak bych Vám rád touto cestou poděkoval  
za dosavadní spolupráci a přízeň, kterou nám zachováváte. I za to, 

že se s námi aktivně podílíte na realizaci našeho společného snu, 
který pomáhá lidem žít zdravým a důstojným životem.“

Jak jsem se stal
nejmladším
víceprezidentem COLWAY
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naslouchat a poradit.
Se smíchem vždy říkala: „tak to mám 

na svědomí já, protože jsem doma sama 
a nemám se komu svěřit, tak mu nezbylo 
nic jiného, než se to naučit“. Ale  pak váž-
ně dodala, že naslouchat tomu druhému je 
umění a dar, který nestojí žádné peníze, ale 

málo kdo to umí. 
Často mně říkala, ať na to nikdy neza-

pomenu.
Neměla to v životě jednoduché.  Zůsta-

la sama, bez  alimentů, dřela jako kůň od 
rána do noci. Proto jsem od malička znal 
hodnotu peněz a všeho jsem si vážil. Bylo 
mě smutno, když jsem ji denně viděl domů 
přicházet ze studia s obrovskou hromadou 
špinavých ručníků a prostěradel, které po 
nocích prala, máchala ve vaně a ždímala... 
Všichni ostatní už dávno měli automatic-
kou pračku, ale pro ni to byl nedosažitelný 
sen. Vždy bylo něco nezbytného a důleži-
tějšího.

Práce ve studiu mě bavila a já jsem stá-
le více cítil, že strojařina není pro mě ten 
pravý obor. Tak si asi umíte představit, jak 
mně bylo, když jsem měl po absolutoriu 
nastoupit do firmy, kde bych seděl v kan-
celáři sám, 8 hodin u počítače. Bez našich 
klientů, bez jejich radostí a starostí...

Nakonec jsem se rozhodl pro naše kli-
enty. Moji spolužáci už jezdili v nových 
autech a já jsem si sprejem stříkal rezavé-
ho  žigulika… Často, když bylo finančně 
nejhůř, jsem svého rozhodnutí litoval.  Ale 
přišly i další rány osudu a my jsme shodou 
různých náhod přišli téměř o všechno. Ale 
musel jsem být silný, abychom přežili…. 
Tuhle kapitolu života vynechám, protože o 
ni budu mluvit na výroční konferenci Co-
lway.

V roce 2006 jsme intenzivně pracovali 
na sledování kosmetických a regenerač-
ních účinků kolagenu. Seznámili jsme se 
i s výrobcem kolagenu – prezidentem In-
ventie, panem Kaleckim, který za námi 
přijel do Prahy. Pan prezident nám u veče-
ře s velkým zápalem vyprávěl o strastech 
a úskalích 14ti letého výzkumu kolagenu. 

Mluvili jsme o plánech do budoucna a 
možnosti výroby kolagenu bez konzervan-
tů a kolagenových tablet na vnitřní pou-
žívání. Pan prezident se zajímal o všech-
ny naše poznatky s kolagenem a některé 
mamčiny návrhy ho zaujaly natolik, že ji 
nabídl, aby u něj pracovala. Byla to úžasná 
nabídka, a přesto, že ji s díky   odmítla, 
slíbila mu, že uděláme maximum proto, 
aby se o účincích kolagenu dozvědělo co 
nejvíce lidí v ČR.

Tohle nezapomenutelné setkání s otcem 

kolagenu Colway panem prezidentem Ka-
leckim dalo našemu životu naprosto nový 
směr. 

Najednou mě už nepřipadaly mamčiny 
plány s kolagenem a založením Bezplatné-
ho konzultačního a poradenského kolage-
nového centra utopistické. Ani to, že je 

nutné, abychom seznámili co nejvíce lidí 
s ozdravnými účinky kolagenu a zpětně je 
kontaktovali a ptali se na jejich poznatky. 
Ani to, že musíme firmě Colway pomoci 
s rozjezdem v České republice a udělat 
webové stránky. Ani to, že tomu musíme 
obětovat hodně ze svého času. Všechno se 
mně to moc líbilo.

Ale ona se mě zeptala, jestli si jsem vě-
dom toho, jak to bude dlouhá a těžká cesta 
a výsledek bude hodně nejistý. Když jsem 
odpověděl ano, znovu se zeptala: opravdu 
chceš do toho jít a víš, co to obnáší. Na 
chvíli jsem zaváhal, ale znovu jsem odpo-
věděl ANO. 

Tenkrát jsme ještě bydleli spolu a tak šla 
do mého pokoje a na nástěnku s důležitými 
úkoly napsala tato slova: 

SLUŠNOST, TRPĚLIVOST, VYTRVA-
LOST, ODLOŽENÁ ODMĚNA…

To bylo v roce 2006 a já už dávno vím, že 
MLM není pouze o prodávání.  Je to pře-
vážně o budování vztahů a čerpání energie 
z radosti těch, kterým jste pomohli.

Důležité je produkty používat, a pokud 
jste spokojeni, podělit se o své zkušenosti 
se známými, rodinou nebo kolegy v práci. 

Firma vás za toto doporučení odmění a 
ještě jim za Vás pošle zboží domů poštou. 
Jiné firmy mají drahé reklamy v televizi, v 
časopisech, ale vedení Colway se rozhod-
lo, že tyto peníze rozdělí mezi vás. 

Samozřejmě žádný úspěch nepřichá-
zí bez vlastního přičinění a bez přičinění 
těch, kteří produkty sami používají a dál s 
nimi seznamují své známé. Bez skvělých 
produktů by tu nebyla firma Colway, ale 
Colway by tu nikdy nebyla bez vás - na-
šich věrných klientů a spolupracovníků.

Milí spolupracovníci a klienti,
dalo by se říci, že sny se stávají skuteč-

ností a i můj sen se splnil. Po 8 letech tvrdé 
a poctivé práce k vám promlouvám jako 
VÍCEPREZIDENT COLWAY. 

Za to bych vám všem chtěl touto cestou 
poděkovat. Za těch 8 let jsme my všichni 
společně v Colway prožili hodně dobrého, 
občas i těžkého. Důležité je, že každá z 
těchto věcí nás posunula vždy o krok dál, 
posílila, sjednotila a dala nám nové životní 
zkušenosti. 

V době největších krizí jsem měl často 
na paměti  slova, která mě jednoho dne 
ovlivnila tak, že jsem to v Colway nevzdal 
a vytrval:

SLUŠNOST, TRPĚLIVOST, VYTRVA-
LOST, ODLOŽENÁ ODMĚNA. 

Máme skvělé produkty, které jsou bu-
doucností do bran dlouhověkosti. Pro ně-
které z Vás mohou být i nezávislou finanč-
ní budoucností. 

I nadále tu budu pro vás. Budu hájit vaše 
zájmy a s vedením Colway budu projed-
návat vaše  podněty a návrhy a důsledně 
dohlížet na jejich plnění. Protože pouze 
neustálý růst spokojenosti našich spolu-
pracovníků a klientů nás úspěšně provede  
branou  do spokojené budoucnosti. 

Také se těším, že se s vámi nebo vašimi 
známými setkáme na výroční konferenci 
Colway 9. a 10. 3. 2013, na kterou Vás co 
nejsrdečněji zvu.

Marek Sojka, DiS., 
Viceprezident Colway
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Klidné dopoledne v Klimkovicích. Lázně se 
zkušenostmi s využitím Medolightů, většina 
zaměstnanců přístroje vlastní a šíří kolem 
sebe informace o něm.

A my tam pravidelně jezdíme a každé úterý 
radíme lidem, jak na Medolight, jak s ním 
nakládat, k čemu jej využít. 

Kolem nás spousta lidí chodí sem a tam 
na dopolední procedury. Zcela obvyklý a 
týdně se opakující režim. Kolem našeho stol-
ku je spoustu zájemců. Sedmdesátiletá paní 
se zájmem ukazuje na náš přístroj a ptá se: 
„To je ten medolit?“. V zápětí slyšíme zkuše-
nost, že to nebyly lázeňské procedury, které 
oné paní odstranily chronickou bolest zad, 
ale právě tento maličký zázrak, světýlko, 
které paní dostala v závěru pobytu jako 
proceduru. Nepomatovala si jeho název.

Nad námi arogantní návštěvník, který 
nevěří. „Fakt, že i migrénu? To není možné. 
A žaludeční potíže? A paradentóza?… Ne-
věřím.“ Potřetí jsme mu ozařovali nemocné 
koleno. A ejhle? Najednou je po bolesti. 
„Opravdu si to koupím, koleno mě po třech 
měsících poprvé nebolí, ale musím si to 
rozmyslet.“

Tak tuhle argumentaci známe.  

Můj kolega Ruda má defekt v dolní protéze 
a já mu to vyčítám, že si ten zoubek musí 
nechat dosadit, aby byl na některých jed-
náních dokonalý. Ale tentokrát. „Podívejte 
se, pane Nováku, před třemi dny mi trhali 
zub a dívejte se, jak to mám zahojené.“ 

Při běžném pohledu jsme si všimli značně 
problematický chrup u padesátiletého pana 
Nováka. A představte si, že smlouvu měl po 
této ukázce Ruda v tašce.

II.

Krásné slunné odpoledne a nám na firmě 
začíná pracovní schůzka. Všichni jsou pří-
tomni, odběhly od předsvátečních příprav. 
Za dva dny totiž začínají Velikonoce. 

Dnes máme krásně vyzdobenou kancelář a 
schůzka je výjimečná, čekáme tři zájem-
kyně o medolight. A skutečně po hodině při-
vítáme tři dámy, které navzájem seznamu-
jeme. Jedna z nich je usměvavá s hůlkou a 
stěžuje si na velké bolesti paty, má ostruhu. 
Po třech nasvíceních ji bolest přešla natolik, 
že po sepsání smlouvy odešla bez hůlky.

V dobré náladě jsme si popřály a rozešly 
se za svými povinnostmi, spojené s přípra-
vou nadcházejících svátků jara.

Tak i já spokojená s právě podepsanou 
smlouvou do svého domu, který je asi 12 
kilometrů od Olomouce. 

Odpoledne při plné práci zvoní mobil. 
„Paní Skutková, ten přístroj mám v nabíječce 
a pořád svítí červeně !  Není nabitý !“

„Co s tím a jak dále?  Je to v nabíječce a 
pořád svítí.“

„Je to nenormální, je potřeba tam zajet a 
vyměnit nabíječku“, říkám manželovi. 

Příběhy z prodeje Medolightu
Naše práce při prodeji Medolightu a Massageru je velmi příjemná a následující příběhy přinášejí humorné okamžiky.

A on tam jede, aby zjistil, že nesvítí červené 
světýlko jako nenabitý přístroj na ovládacím 
panelu, ale že medolight svítí červeně !!!  

III.

Medolight nesmí být namočen a jinak 
poškozen vodou či jinou tekutinou. 

„Hani, co mám dělat ? Přístroj jsem namo-
čila.“ Volá zkušená spolupracovnice a s 
napětím očekává radu.

„A co jsi dělala ?“

„Odskočila jsem si, aniž bych si všimla, že 
mám přístroj na bolestivých partiích v kříži. 
A jak jsem si sedla, tak najednou „žbluňk a 
už tam byl.“

Z toho plynou dvě poučení:

•	 Nikdy nepodnikejte nic, protože přístroj 
je lehoučký a necítíte jej. I když léčí.

•	 I když se Vám to stane, tak nezapínat a 
nechat vyschnout.
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M
LM Vážení spolupracovníci Colway, dostalo se mi výsady osobně Vás upozornit na mo-

ment, který se v profesních kariérách mnohých z nás, současných distributorů Colway, 
může stát přelomovým. Tímto momentem je ukončení dlouhodobých příprav nového 
marketingu společnosti a zahájení jeho odladění tak, aby mohl být v krátké době uveden 
do života.

Jistě je Vám známa situace, že současný marketingový plán Colway funguje jako dvoj-
cestný, kdy respektuje dvě hlavní produktové řady – tedy řadu kolagenových prepará-
tů Inventia a řadu přístrojů Zest. Tato marketingová koncepce byla účelná v počátcích 
budování distribučních struktur v České a Slovenské republice, kdy měla přispívat ke 
zjednodušení orientace nově přicházejících distributorů a jejich cílenému počátečnímu 
výběru té produktové řady, která byla jejich osobnímu zaměření bližší.  V praxi se však 
bohužel ve většině případů budování struktur omezovalo jen na tu produktovou řadu, na 
kterou se specializoval hlavní lídr distribuce dané produktové řady a který zcela logicky 
i při vedení svých spolupracovníků preferoval ty produkty a tu část marketingu, které mu 
osobně byly bližší, případně ve kterých spatřoval lepší dlouhodobou perspektivu. Tak po-
stupem času dospěla distribuce Colway ČR do fáze, kdy se distribuční struktury vedené 
Viceprezidentem Markem Sojkou, DiS a jeho maminkou Directorkou Evou Sojkovou 
dominantně zaměřily na portfolio kolagenových preparátů a distribuční struktury vedené 
Directorem Ing. Janem Mitregou naopak na portfolio přístrojů Zest. V současné době, 
kdy již brzy přivítáme v našich řadách spolupracovníka s ID číslem 10000, je zřejmé, že 
takováto marketingová koncepce je již neudržitelná a stává se pro společnost Colway ČR 
jako celek kontraproduktivní.

Proto byl značný časový prostor na pravidelných poradách nově ustanoveného rozší-
řeného vedení společnosti (tvořeného majitelem Colway ČR panem Mgr. J. J. Madalin-
skim, jeho syny Wojtkem a Romkem, řediteli kanceláří pro ČR, resp. SR a hlavními ak-
tivními lídry distribuce), věnován přípravě nového marketingu společnosti, který by obě 
produktové řady sloučil do společného marketingu a zároveň ho zmodernizoval natolik, 
aby v konkurenci jiných MLM společností, které působí na českém a slovenském trhu v 
oblasti produktů pro zdraví a krásu, byl právě marketing Colway vysoce atraktivní pro 
nově příchozí distributory, zajišťoval dlouhodobou stabilitu a perspektivu pro aktivní, 
systematicky pracující manažery a zajistil příznivé podmínky pro rostoucí prodejní ob-
raty a růst vyplácených provizí. Pokud se ohlížím zpět, tak Vás mohu ubezpečit, že nový 
marketing se skutečně nerodil lehce, bylo nutné překonat řadu názorových rozdílů, často i 
zvýšit hlas nebo se naopak obrnit mimořádnou trpělivostí, ale troufám si dnes říci – ANO, 
mělo to smysl – a je na tomto místě potřebné poděkovat všem, kteří diskusím přispěli a 
účinně pomohli.

Nový marketing Colway ČR je možné vnímat jako nový start nejen pro začínající spo-
lupracovníky, ale rovněž tak i pro ty z našich kolegů, kteří z nějakého důvodu své aktiv-
ní působení v Colway třeba v minulosti omezili. Nejen jim budiž určena informace, že 
nový marketing Colway byl důkladně analyzován a porovnán s marketingovými plány 
předních MLM společností, které v oboru zdraví a krása působí na českém trhu a v tomto 
srovnání dopadl velmi, velmi dobře.

Proto bych Vás, vážení spolupracovníci Colway ČR, rád i svým jménem přizval na Vý-
roční konferenci Colway, plánovanou na víkend 9. – 10. března 2013, protože právě zde 
majitel společnosti, pan Mgr. J. J. Madaliński ohlásí datum oficiálního STARTU nového 
marketingového plánu Colway ČR a proto by nikdo z Vás, kdo si skutečně přejete v sys-
tému Colway působit a vydělávat, neměl na této akci chybět.

Ing. Radek David,
Director Colway ČR
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