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COLWAY Kolagen VEGE 45ml
 

Cena: 227,00 PLN

Opis słownikowy

Producent COLWAY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaProdukt jest przeznaczony dla każdego rodzaju skóry. Szczególnie polecany do pielęgnacji cery atopowej,wrażliwej, suchej
oraz zestresowanejDziałanieKolagen Vege - 45 ml - pierwszy na świecie produkt, do którego aminokwasy do budowy naszego kolagenu
pozyskano z roślin, a mówiąc konkretnie z Algi (chlorella vulgaris)Autorska metoda pozyskiwania aktywnej biologicznie hydroksyproliny
pochodzenia roślinnego. Do niedawna było to uznawane za wręcz niemożliwe. Wszyscy naukowcy wiedzieli, że gdzieś jest, ale nikt jej nie
widział. Aż na przełomie 2018/2019 polski Zespół naukowców pod kierownictwem Olgi Baranowskiej dokonał sensacyjnego odkrycia!
Hydroksyprolinę można pozyskać z roślin. Biologicznie aktywną.To takie samo uczucie dla polskich naukowców jak wtedy, gdy odkryli
metodę hydratacji kolagenu z rybich skór. Na bazie tego odkrycia powstały produkty kolagenowe, które od blisko 15 lat Colway oferuje
swoim Użytkownikom. Był to wielki przełom w kosmetologii światowej. Nikt nie wierzył w to, że można pozyskać aktywne aminokwasy,
które będą penetrowały naszą skórę, by pobudzić fibroblasty do wytwarzania większych ilości kolagenu dla Twojej skóry, produkty
zyskały uznanie i doskonałe opinie na całym świecie.Dzisiaj jesteśmy świadkami podobnego odkrycia, tylko w roli głównej nie występuje
już ryba, a roślina, czyli algi (chlorella vulgaris). Colway jako niekwestionawany lider rynku kolagenu naturalnego nie tylko w Polsce, ale i
w Europie, będzie pierwszym i jedynym Dystrybutorem produktów na bazie tego przełomowego odkrycia.Pierwszym produktem na rynku
opartym o ten wynalazek jest Kolagen Vege 50 ml.Kolagen Vege -Jest żelem kosmetycznym, który tworzą niskocząsteczkowe (ok. 50 –
100 kDa), czyli wysoce biodostępne peptydy oraz aminosacharydy (o masie ~33 kDa) pochodzenia wyłącznie roślinnego. Kolagen VEGE
to prawdopodobnie pierwszy na świecie kompletny substytut kolagenu zwierzęcego, pozyskany wyłącznie ze świata flory. W produkcie
występują w niespotykanej dotąd na rynku formie - wszystkie aminokwasy tworzące kolagen, wraz z endogennymi oraz hydroksyproliną
– jego najważniejszym budulcem. By je skompletować sięgnięto po wiele składników roślinnych włącznie z materiałem wyodrębnianym
z komórek macierzystych.Kompozycja ta odtwarza aminogram kolagenu ustrojowego kręgowców z pieczołowitością arcydzieła!
Uzupełniają ją składniki tak cenne, jak: niaceamid, kwas hialuronowy, kwas gliceryzynowy, kinetyna oraz kilkadziesiąt (!) ekstraktów
roślinnych, minerałów, wielocukrów, polifenoli, fl awonoidów, fi toestroli, karotenoidów, garbników, tiamin, hydrokwasów, terpenów,
elektrolitów i witamin. Kolagen VEGA - dla kogo jest to produktOczywiście dla wszystkich! Ale Kolagen VEGE marki COLWAY to pierwszy
na świecie pełnowartościowy kosmetycznie żel peptydowy – jaki r ó w n i e ż można polecić osobom wyznającym filozofię wegańską,
czyli styl życia polegający nie tylko na diecie wolnej od produktów zwierzęcych i odzwierzęcych, lecz na kultywowaniu wartości, które
wieńczy brak krzywdy wyrządzanej trybem życia człowieka środowisku naturalnemu, w tym w szczególności zwierzętom.Cel ten
weganie realizują także poprzez eliminację produktów pochodzenia zwierzęcego ze wszystkich aspektów życia. W kosmetykach
wegańskich występują wyłącznie wyciągi roślinne lub mineralne. Ich wytwórcy gwarantują brak w składzie nawet śladu substancji
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pochodzenia zwierzęcego, czyli również wosku pszczelego, miodu, łoju, lanoliny, jajek, jogurtu, mleka, kwasu stearynowego, gliceryny,
kazeiny, także karminu, ambry, piżma, chityny, jedwabiu, lanoliny, kawioru i wielu innych, w tym oczywiście także kolagenu i elastyny.
Kolagen VEGE - jakich efektów oczekujesz• intensywnie i długotrwale nawilżające, regenerujące (odbudowuje płaszcz hydrolipidowy
skóry)• łagodzące podrażnienia, wyciszające, zapobiegające utracie wody i wysuszaniu skóry• ochronne, odżywiające, zmniejszające
widoczność zmarszczek• uelastyczniające skórę, ograniczające łuszczenie się skóry, odmładzające (stymulujące procesy
neokolagenogenezy)• liftingujące, ujędrniające (szczególnie skórę dojrzałej twarzy i ciała)• przeciwzwiotczeniowe, przeciwrozstępowe,
detoksykujące• likwidujące szorstkość skóry, zapobiegające powstawaniu nowych blizn i rozmiękczające stare• rozjaśniające
przebarwienia, przeciwtrądzikowe i antybakteryjne• redukujące zaczerwienienia, regulujące wydzielanie sebum• antyoksydacyjne,
rozświetlające koloryt cerySposób użyciaRozprowadź produkt, na oczyszczonej skórze twarzy, szyi i dekoltu, następnie wmasuj do
całkowitego wchłonięcia. W razie potrzeby nałóż krem pielęgnacyjny. Zalecane jest systematyczne stosowanie 2 x dziennie. Kosmetyk
nie wymaga uprzedniego zwilżania skóry wodą.SkładAqua, Propanediol, Glycerin, Benzyl Glycol, Niacinamide, Polyglyceryl-4 Caprate,
Carbomer, Ethylhexylglycerin, Collagen Amino Acids, Algae Extract, Sodium Hyaluronate, Dipotassium Glycyrrhizate, Raspberry Ketone,
Aloe Barbadensis Leaf Extract, Betula Alba Leaf Extract, Hypericum Perforatum, FlowerLeaf/Stem Extract, Fragaria Vesca Fruit Extract,
Rosa Canina Fruit Extract, Arnica Montana Flower Extract, Gingko biloba leaf extract, Aesculus Hippocastanum Flower Extract,
Hamamelis Virginiana Bark/Twig Extract, Centella Asiatica Root Extract, Vanilla Planifolia Fruit Extract, Dipteryx Odorata Seed Extract,
Citrus Aurantium Bergamia Fruit Extract, Cinnamomum Zeylanicum Bark Extract, Thymus Vulgaris Flower/Leaf Extract, Eugenia
Caryophyllus Flower Extract, Citrus Aurantifolia Peel Extract, Jasminum Officinale Flower/Leaf Extract, Rosa Damascena Flower Extract,
Cocos Nucifera Fruit Extract, Caprylic/Capric Triglyceride, Sodium Hydroxide.
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