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DOBRE I POLSKIE  

Kolagen (uzyskiwany z ryby) o budowie bardzo zbliżonej do kolagenu 

występującego w skórze. Do pielęgnacji twarzy szyi i dekoltu. Mocno nawilża, działa 

ujędrniająco. Preparat nakładamy pod krem. Można go także stosować jako maskę 

nawilżającą do ciała i włosów.  

  
 

          

 

  

Naturalny i delikatny  

Grupa gdańskich naukowców prowadzących badania nad skórami z ryb uzyskała 

kolagen bardzo podobny do kolagenu ludzkiego, biologicznie czynny. Wyniki 

dalszych prac pozwoliły na opracowanie preparatu Kolagen Naturalny Nowa Formuła 

5-26. Ten " superkosmetyk" nie tylko w wyraźny sposób poprawia stan cery (która 

starzeje się przecież m.in. z powodu utraty naturalnego kolagenu), ale jest też dobry 

na oparzenia, blizny, trądzik. Można go kupić w wariantach Platinium, Silver, 

Graphite. 

 

  
 

          

 

  

SOS dla twarzy  

Piękny wygląd to świeża i pełna energii cera. Zamiast więc krytycznie spoglądać w 

lustro, dostarcz swojej skórze składników, które błyskawicznie pobudzą ją do życia. 

Dopieść cerę. Najnowsza metoda na sprężystą i gładką skórę to czysty, dobrze 

przyswajalny kolagen w formie żelu. Tworzy on na skórze siateczkę, która 

zatrzymuje wilgoć. Preparat pobudza też produkcję kalogenu w skórze. Już po kilku 

dniach kuracji zauważysz wyraźną poprawę w wyglądzie cery. 

 

  
 

          

 

  

Kolagen - polski eliksir młodości, zdrowia i urody  

..dzięki kolagenowi naturalnemu mogłam sobie bez większego wysiłku polepszyć 

wygląd. Jednocześnie uczynić kolagen cennym nabytkiem domowej apteczki. Bo nie 

dość, że kolagen został zarejestrowany jako kosmetyk za rewelacyjne wręcz 

właściwości pokonywania bariery skórnej i przenikanie do niej za pośrednictwem 

m.in. nienasyconych kwasów tłuszczowych i peptydów, to jeszcze okazuje się być 

preparatem niezastąpionym w terapii uzupełniającej. 

 

Z pogranicza medycznego cudu 

Im dłużej jest na rynku kolagen naturalny - czyli transdermalny  żel  o działaniu 

odmładzającym, pozyskiwany ze skór ryb - coraz częściej zdarzają się pełne euforii 

doniesienia o jego rewolucyjnym działaniu. Obecnie o kolagenie mówi się już jako o 

kosmeceutyku, czyli preparacie o szerszym działaniu, nie tylko kosmetycznym ale 

również leczniczym. 

  
 

 


