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WSKAZANIA:
• trądzik młodzieńczy i wiekowy

• cera z widocznymi oznakami starzenia

• cera z pierwszymi oznakami starzenia

• zmiany potrądzikowe

• fotostarzenie

• odwodnienie i suchość skóry

• zmiany pigmentacyjne

• poszerzone naczynia krwionośne

• szarość i nierównomierny koloryt skóry

• obniżona odporność skóry

EFEKTY:
• wyrównanie kolorytu

• rozjaśnienie przebarwień

• redukcja stanów zapalnych

• uregulowanie wydzielania sebum

• wygładzenie

• zniwelowanie zmarszczek

• ochrona przed czynnikami zewnętrznymi

twarz, szyja, dekold

RYTUAŁ DLA CER PROBLEMATYCZNYCH

PRODUKTY:
• Kolagenowy Żel do Mycia

• Atelopłyn do Demakijażu

• Atelowoda Komórkowa

• Kolagen Naturalny Platinum 50 ml

• Atelokrem MC2

• Atelomaska na NoC
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PIELĘGNACJA DZIENNA 
1. Umyj skórę Kolagenowym Żelem do Mycia, następnie dokładnie spłucz twarz wodą i osusz ją 

ręcznikiem.

2. Następnie ztonizuj skórę Atelopł ynem do Demakijażu naniesionym na wacik kosmetyczny.

3. Rozpyl na skórze Atelowodę Komórkową uważając, aby preparat nie dostał się do oczu
(nie osuszaj skóry).

4. Wyciśnij „pompkę” Kolagenu Naturalnego Platinum i wmasuj go w skórę do całkowitego  
wchłonięcia, nie omijając okolic oczu.

5. Nałóż Atelokr em MC2, rozprowadzając go dokładnie po całej powierzchni twarzy. 

PIELĘGNACJA NOCNA
1. Oczyść i nawilż skórę zgodnie z punktami 1, 2 i 3 z powyższej instrukcji, a następnie zastosuj

Kolagen Naturalny Platinum – zgodnie z ww. Punktem 4.

2. Na tak przygotowaną skórę nanieś Atelomaskę na Noc (2 pompki) i wmasuj w skórę.

PORADA
Dwa razy w tygodniu zastosuj Atelomaskę przed snem w większej ilości (8 pompek) rozprowadź 
ją po skórze, poczekaj aż się wchłonie, a pozostałości wmasuj w skórę. Nie zmywaj produktu!!!

Marka COLWAY życzy niezapomnianych doznań w Waszym domowym spa i zadowolenia
z korzystania z naszych produktów podczas wykonywania rytuałów pielęgnacyjnych!

Czas trwania rytuału: 8-12 minut 
Częstotliwość: 2 razy dziennie 
Wydajność produktów: 60 zastosowań
Koszt 1 rytuału: 16,70 zł 
Koszt produktów: 1002 zł (wartość w cenach 
katalogowych)

twarz, szyja, dekolt

RYTUAŁ KROK PO KROKU:


