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COLWAY Kolagen VEGE 95 ml
 

Cena: 349,00 PLN

Opis słownikowy

Producent COLWAY

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

OpisCOLWAY Kolagen VEGE 95 mlKolagen VEGE to prawdopodobnie pierwszy w świecie kompletny substytut kolagenu zwierzęcego,
pozyskany wyłącznie ze świata flory. Jest żelem kosmetycznym, który tworzą niskocząsteczkowe, czyli wysoce biodostępne peptydy
oraz aminosacharydy pochodzenia wyłącznie roślinnego.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 tak cenne składniki jak: niaceamid, kwas
hialuronowy, kwas gliceryzynowy, kinetyna oraz kilkadziesiąt (!) ekstraktów roślinnych, minerałów, wielocukrów, polifenoli, flawonoidów,
fitoestroli, karotenoidów, garbników, tiamin, hydrokwasów, terpenów, elektrolitów i witamin.Nie sposób na karcie produktu opisać
dokładnie jakie to przełomowe odkrycie kolagen VEGE i trochę science fiction w kosmetologii. Należałoby tu zagłębić się w biochemię
białek i biotechnologię wytwarzania i pozyskiwania poszczególnych składników produktu ale na to potrzebny jest obszerny artykuł, który
pojawi się na naszym blogu. Doniosłość odkrycia zawiera się przede wszystkim w tym, że po raz pierwszy w dziejach wyodrębniono z
biomasy roślinnej - endogenny i najcenniejszy dla organizmu ludzkiego spośród wszystkich aminokwasów - hydroksyprolinę, w
odniesieniu do której, całkiem niedawno i jak dotąd tylko teoretycznie nauka stwierdziła, że jej forma roślinna może wykazywać
aktywność biologiczną.Skąd została pozyskana hydroksyprolina ? Z surowca roślinnego znanego od dawna i często wykorzystywanego
w kosmetyce. Są to algi Chlorella Vulgaris zwane zielonymi algami, posiadające wiele różnych właściwości dobroczynnych dla naszej
skóry jaki i organizmu, będące składnikiem wielu produktów. Jednak tylko jak na razie jednej firmie udało się pozyskać roślinną
hydroksyprolinę aktywną biologicznie mającą te same cechy co zwierzęca.Dokonała tego firma IOC na czele z Olimpią Baranowską
mającą bezcenne doświadczenie praktyczne w eksperymentach z kolagenami i podjednostkami jakie je tworzą. Laboratorium IOC ściśle
współpracuje z Colway, tworząc niebanalne produkty kosmetyczne, które zyskały uznanie na rynku i zdobyły liczne nagrody (np.
Atelokolagen Colway).Sposób użyciaKolagen VEGE nakładamy zawsze na dokładnie oczyszczoną twarz. Ten kosmetyk nie wymaga
uprzedniego zwilżania wodą czy Atelowodą. Do uzyskania najlepszych efektów zalecamy stosowanie go 2x dziennie. Doskonale
sprawdzi się również pod makijaż. Jeśli istnieje taka potrzeba można po jego zastosowaniu nałożyć krem pielęgnacyjny.Kolagen Vege
COLWAY to preparat do pielęgnacji każdego rodzaju skóry. Szczególnie sprawdzi się w pielęgnacji cery suchej, odwodnionej,
zestresowanej, zniszczonej, zmęczonej i wrażliwej. Aby osiągnąć najlepsze efekty pielęgnacyjne produkt należy przechowywać w
sterylnych warunkach, w oryginalnym opakowaniu. Uwaga – należy chronić produkt przed działaniem promieni słonecznych. Nie ma
konieczności przechowywania w lodówce!SkładKolagen VEGE zawiera:WSZYSTKIE aminokwasy, jakie tworzą kolagen (również
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endogenne)aktywną biologicznie hydroksyprolinębogactwo peptydów (w tym co najmniej dwa sygnałowe), glikopeptydów i
cytokininaosainę - roślinny odpowiednik elastyny - hit kosmetologiinaturalne witaminy B,A i C oraz polisachardy, flawonoidy i
polifenolemikroelement: magnezu, cynku, wapnia, potasu, żelaza, fosforukwasy: hialunronowy, laurynowy i foliowynaturalnie
pozyskiwany z korzenia lukrecji kwas glicyryzynowyniaceamid i kinetynę - bestsellery kosmetyków z Azjipoziom elektrolitów
zbilansowany na podobieństwo osacza krwi ludzkiejekstrakty z ziół pochodzących z polskiej specjalistycznej uprawy, monitorowanej
przez IOC
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