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ATELOKOLAGEN

  

Atelokolagen stanowi najnowsze odkrycie w?ród produktów Colway. Zapewnia kompleksow? piel?gnacj? wymagaj?cej skóry – równie?
dojrza?ej oraz z problemami. Aby na d?ugo zatrzyma? swoje w?a?ciwo?ci, nale?y trzyma? go w specjalnym – dostarczanym przez nas –
styropianowym mini-termosem. 

Ocena: Nie ma jeszcze oceny 
Cena

319,00 z?

  

Ask a question about this product 

ProducentCOLWAY 

Opis 

Atelokolagen to wyj?tkowy produkt, który powsta? z po??czenia trzech ró?nych rodzajów kolagenów, wzbogacony o proteiny jedwabiu oraz
z?oto koloidalne. Dzi?ki temu skóra staje si? wyra?niej g?adsza i bardziej spr??ysta. Atelokolagen jeszcze skuteczniej spowalnia procesy
starzenia skóry. Preparat dba o odpowiedni poziom nawil?enia skóry. Wprowadza te? w przyjemny nastrój ze wzgl?du na delikatny ró?any
zapach. Przyczynia si? do odm?odzenia, roz?wietlenia cery oraz widocznej poprawy kondycji skóry. Cechuje go jeszcze szybsza
wch?anialno?? oraz lekka przyjemna konsystencja.  Polecany do piel?gnacji skóry: twarzy, szyi, dekoltu.  

Atelokolagen pomaga:

w krótkim okresie uzyska? niezwykle g?adk? skór?;
zregenerowa? uszkodzon? skór?;
od?ywi? dog??bnie skór?;
spowolni? procesy starzenia skóry;
przywróci? skórze j?drno?? i elastyczno??;
oczyszcza? organizm drog? skórn?;
uj?drni? skór?;
przywróci? skórze j?drno??.

TROPOKOLAGEN
Zachowuje budow? potrójnej helisy; przyczynia si? do zatrzymania wody w komórkach skóry;
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Najczystsza posta? kolagenu; przyspiesz regeneracj? tkanek; stanowi najbezpieczniejszy dla skóry surowiec;

PROKOLAGEN
?a?cuchy peptydowe, które dopiero stan? si? kolagenem; pobudzaj? fibroblasty do produkcji w?ókien kolagenowych;

SERYCYNA (p?ynny jedwab)
Zapobiega utracie wody ze skóry; wspiera procesy naprawcze i regeneracyjne skóry; opó?nia pojawianie si? zmarszczek; wspomaga
utrzymanie spr??ysto?ci i elastyczno?ci skóry;

NANOZ?OTO KOLOIDALNE
Doskonale nawil?a i zatrzymuje wod? w skórze; poprawia koloryt skóry; przyczynia si? do g??bszego jej od?ywienia; jest ?wietnym no?nikiem
substancji aktywnych.

Po oczyszczeniu i pozostawieniu skóry lekko wilgotnej, nak?adamy niewielk? ilo?? ?elu. Po oko?o 10-15 minut mo?emy na?o?y? swój ulubiony
kosmetyk.

Dla optymalnych efektów polecamy Krem na noc Colway lub inne produkty wchodz?ce w sk?ad Linii Kosmetycznej Colway.

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzowa? tego produktu. 
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