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Colway Colway
O NAS ABOUT US

COLWAY® to przedsięwzięcie oparte o owoce pasji polskich naukowców, polskie wynalazki 
biotechnologiczne i rdzenne wartości. Jesteśmy właścicielem marek: Kolagen Naturalny i Atelokolagen 

Colway. Są to unikalne na skalę światową, pozyskiwane metodą znaną tylko w Polsce, ze szlachetnych 
ryb słodkowodnych, żele kolagenowe. Colway wytwarza Kolagen Naturalny Platinum, Silver, Graphite 

sposobem chronionym prawnie (patent nr 206813 – profesora Andrzeja Frydrychowskiego).  
Nie ma na świecie innych sposobów ekstrakcji aktywnego biologicznie i zachowującego poza organizmem 

żywym konformacji potrójnej helisy białka kolagenowego. Nikt nie ma też innego patentu na tę metodę. 

Kolageny Colway nie tylko walczą ze skutkami starzenia się skóry, lecz przede wszystkim  
uderzają w przyczyny – stymulują komórki do produkcji kolagenu ustrojowego.  

Kolagen Naturalny jest naszym produktem flagowym. Stał się inspiracją do stworzenia  
Linii Kosmetycznej COLWAY pielęgnującej skórę od zewnątrz, a także jej istotnym komponentem.  

Jego liofilizat zaś – bazą kapsułki COLVITA – suplementującej w kolagen od wewnątrz.  

COLWAY to również inne, często unikalne na skale światową kosmetyki i suplementy diety.  
Tworząc je opieramy się na fundamentach filozofii wellness, czyli pomagamy Ci dążyć do zwiększenia 

Twojego potencjału przez osiąganie harmonii pomiędzy ciałem, umysłem i duchem.  
Każdego dnia troszczymy się o Twoje zdrowie, urodę oraz utrzymanie Twojej witalności.

Zapraszamy Cię do świata COLWAY – krainy piękna, równowagi i zachowania młodości! 

COLWAY® is a project based on the passion of Polish scientists, Polish biotechnological inventions  
and core values. We are the owner of the brands: Natural Collagen and Colway Atelocollagen.  

Unique on a global scale, they are collagen gels obtained from precious freshwater fish by a method 
known only in Poland. Colway produces Natural Collagen: Platinum, Silver, Graphite, in a manner that  

is legally protected (patent No. 206813 – by Professor Andrzej Frydrychowski).  
The world has no other means of extraction of the biologically active protein collagen, which retains  

the conformation of the triple helix outside of a living organism. What is more, no one has  
a different patent for this method. 

Colway collagens do not only fight the effects of skin aging, but primarily affect  
the causes stimulating the cells to produce body collagen.  

Natural Collagen is our flagship product. It became an inspiration to create  
a COLWAY Cosmetic Line for nourishing the skin from the outside while being its important component. 

Whereas, its lyophilisate is a base for the COLVITA capsule which provides collagen from the inside. 

COLWAY are also different cosmetics and dietary supplements, often unique on a global scale.  
When creating them, we rely on the foundations of the philosophy of wellness, i.e. we help you seek  

to increase your potential by achieving harmony between body, mind and spirit.  
Every day we take care of your health, beauty and maintaining your vitality.

We invite you to the world of COLWAY – the land of beauty, balance and maintaining your youth!



Natural collagen
KOLAGEN NATURALNY



Platinum 

Kolagen Naturalny Platinum  
jest polecany do pielęgnacji twarzy i dekoltu 

oraz do delikatnych partii ciała.  
Wspomaga zabiegi rewitalizujące cerę 

dojrzałą, daje nieinwazyjnie efekt liftingu 
twarzy i regeneruje skórę po zabiegach 

chirurgii plastycznej.  
Systematyczne stosowanie Kolagenu 

Naturalnego pozwala zatrzymać procesy 
starzenia się skóry przez nawet cztery lata.

Platinum Natural Collagen  
is recommended for the caring of facial, 
neckline and delicate areas of the body.  

It supports revitalising treatment  
for mature complexions;  

it provides non-invasive face lifting  
and regenerates skin after plastic surgery 

procedures. Regular use stops  
the skin-ageing process for up to four years.

PLATINUM 

CAŁKOWICIE NATURALNY. NASZ POLSKI. UNIKALNY DAR NATURY. 
COLWAY® przedstawia Wam rewolucyjny polski wynalazek biochemiczny w drodze do zachowania 

młodego wyglądu skóry – Kolagen Naturalny. Kolagen jest „proteiną młodości”, która stanowi ponad 
30% masy białka ludzkiego i aż 70% białek skóry. Wraz z elastyną tworzy w skórze właściwej elastyczną 

siateczkę, która nadaje jej sprężystość i jędrność, wiąże wodę, substancje lipofilowe  
i stanowi o kondycji tkanki łącznej czyli w istocie o kondycji całego organizmu.

 Co to jest Kolagen Naturalny? 
To naturalny żel tworzony przez molekuły kolagenu rybiego, które w procesie hydratacji przyłączają 

cząsteczki wody. 

To również wielkie odkrycie polskiej biochemii. Jedyny „żywy” zachowujący konformację potrójnej 
helisy preparat białkowy w kosmetologii światowej.  Kolagen rybi na etapie molekularnym cechuje 

transdermalność – niemożliwa w przypadkach wielkich cząsteczek kolagenów hydrolizowanych oraz 
niemal identyczna budowa strukturalna jak kolagenu ludzkiego.  Jest to kolagen histokompatybilny, 

zgodny tkankowo z kolagenem ludzkim. Te właściwości decydują o jego aktywności biologicznej, pod 
warunkiem jednak przechowywania żelu w sterylnych warunkach i w temperaturze do maks. 26° C.  
Dzięki prostej i higienicznej aplikacji pompką możesz dozować taką jego ilość, jaka jest Ci właśnie 

potrzebna do pielęgnacji Twojej skóry

COMPLETELY NATURAL. POLISH. A UNIQUE GIFT OF NATURE. 
COLWAY® introduces to you the revolutionary Polish biochemical invention for preserving young looking  

skin – Natural Collagen. Collagen is the “protein of youth”, accounting for more than 30% of the total 
human protein weight and up to 70% of total protein found within the skin. In the skin, collagen  

and elastin build the elastic structure, which provide elasticity and firmness, binds water, lipophilic 
substances and the condition of this elastic structure has a direct impact of the quality of the connective 

tissue, which in turn has an impact on the body’s overall condition. 

What is Natural Collagen? 
The collagen gel is created using molecules from fish which join together water particles during  

the hydration process. This is also a great discovery of Polish biochemistry. The only protein product  
in the world of cosmetology to contain a “live” triple helix structure. Fish collagen at the molecular level  
is transdermal – which is something that is impossible for hydrolysed collagen when collagen particles  

are too large, fish collagen also has an almost identical structure to that of human collagen.  
This determines the biological activity of the collagen, however, biological activity only remains  

if the collagen is stored in sterile conditions and at a temperature up to a maximum  
of 26 degrees Celsius. Due to the simple and hygienic application with the pump,  

you can correctly measure the quantity needed to care for your body.



Jak działa? 
Kolagen w naszym organizmie podlega ciągłemu procesowi wymiany. Dopóki przebiega ona sprawnie 

Twoja skóra wygląda młodo i zdrowo. Kolagen ustrojowy powstaje w komórkach wytwórczych: 
fibroblastach i chondrocytach, w procesach zwanych kolagenogenezą. Kolagen Naturalny nie walczy  

ze skutkami, jak większość kosmetyków anti-age, lecz uderza w przyczynę starzenia się skóry  
– niedobór kolagenu. Produkty rozpadu potrójnej helisy na skórze tzn. pojedyncze, krótkie spirale 
i łańcuchy peptydowe penetrują naskórek i w efekcie stymulują fibroblasty do produkcji kolagenu 

ustrojowego. Ponieważ Kolagen Naturalny trzeba chronić przed zbyt wysoką temperaturą,  
to każde opakowanie jest schładzane przed transportem i zabezpieczone specjalnym styropianowym 

mini termosem, tak by w Twoje ręce trafiał zawsze produkt najwyższej jakości.

Jak stosować? 
Warto przygotować skórę do terapii kolagenowej regularnymi peelingami stosowanymi cyklicznie  

1-2 razy w tygodniu, aby ułatwić peptydom kolagenu przenikanie Twojego naskórka.  
Kolagen Naturalny, wytwarzany jest w trzech stopniach pigmentacji (Platinum, Silver, Graphit) 

dedykowanych do różnych partii ciała. Nakładaj go zawsze cienką warstwą na świeżo umytą i jeszcze 
wilgotną skórę. Odczekaj, aż preparat całkowicie się wchłonie. Odczujesz wtedy lekkie napięcie  
i ściągnięcie skóry. Jest to efekt całkowicie prawidłowy, który zniknie po zastosowaniu Twojego 

kosmetyku pielęgnacyjnego, takiego jak krem na dzień, krem na noc czy balsam do ciała.  
Jeśli na Twoim ciele pozostały widoczne ślady kolagenu, przypominające złuszczający się naskórek, 
oznacza to, że została nałożona jednorazowo zbyt duża ilość preparatu. Jako uzupełnienie kuracji 

kolagenowej polecamy Linię Kosmetyczną COLWAY.

How does it work? 
The collagen in our body continuously goes through an exchange process. As long as this exchange 

runs smoothly, your skin looks young and healthy. Collagen is created in the following generating cells; 
fibroblasts and chondrocytes in a process known as collagen genesis. Natural Collagen does not fight 

against the consequences as most anti-ageing cosmetics, but attacks the causes of skin ageing  
– collagen deficiency. When the triple helix decomposes onto the skin single peptide spirals  

and chains penetrate the epidermis stimulating fibroblasts to produce collagen. Natural Collagen needs  
to be protected against temperatures of above 26° C. Each package is protected by a special Styrofoam 

box that acts as a mini flask so that the product you hold in your hand is of the highest quality.

How to apply it? 
In order to prepare the skin for collagen therapy it is recommended that you apply exfoliator cyclically 

1-2 times a week, this will help facilitate collagen absorption into the skin. Natural Collagen is produced 
in three steps each step giving a different pigmentation (Platinum, Silver and Graphite) and each 

dedicated to a different area of the body. Always apply a thin layer of natural collagen to freshly washed 
and even damp skin. Wait until the collagen is completely absorbed and your skin feels tight and taut. 

This is the correct effect and by applying either a day cream, night cream or body balm the tightness will 
disappear. If there are traces of dry collagen left on your skin this means you have applied too much  

in that area. To supplement the collagen treatment we would recommend the COLWAY Cosmetic Line.

Silver
SILVER

Kolagen Naturalny Silver  
jest zalecany do stosowania na całe 

ciało, również do masażu, pielęgnacji  
po depilacji i po opalaniu  

(także w solarium).  
Wyśmienity we wszystkich kuracjach 

poprawiających jakość skóry.

Silver Natural Collagen  
is recommended for use on the whole 

body; also for massages, care after 
depilation and tanning  

(including solarium tanning).  
It is also great when used  

with treatments that improve  
overall skin quality.



Graphite
GRAPHITE

Kolagen Naturalny Graphite  
jest stosowany do odżywiania włosów  
i paznokci, cieszący się popularnością  

w salonach fryzjerskich  
i gabinetach kosmetycznych.  

Z powodzeniem wykorzystywany  
także do kuracji stawów i pielęgnacji 

stwardniałej skóry stóp i łokci.

Graphite Natural Collagen  
is used to provide nutrients for hair  

and nails and is widely popular in both 
hair and beauty salons.  

It is used with success for joint  
treatments and caring for hard skin  

on both feet and elbows.

Dlaczego warto stosować? 
Dzięki regularnemu stosowaniu Kolagenu Naturalnego, 1–2 razy dziennie uzyskasz:

 • poprawę nawilżenia i ujędrnienia Twojej skóry • opóźnienie naturalnych procesów starzenia
• widoczną poprawę spoistości skóry • wygładzenie i rozjaśnienie blizn i rozstępów 

• wzmocnienie wiotkiej skóry (również na udach, pośladkach, piersiach)  
• regenerację włosów i paznokci.

Why should you use it? 
With regular use of Natural Collagen, 1–2 times a day you will have:

• improved skin moisture and softness • delaying of the ageing process
• noticeable improvement in skin cohesiveness • smoothing and lightening of scars and stretch marks 

• strengthening of flaccid skin (e.g. thighs, buttocks and breasts)
• hair and nail regeneration.



Colway Atelocollagen 
ATELOKOLAGEN COLWAY

Atelokolagen Colway jest kolejnym kosmetykiem anti-age z rodziny transdermalnych żeli kolagenowych,  
jakie wytwarzane są tylko w Polsce i są arcydziełem biotechnologii białek.  

Dodać należy, iż Atelokolagen jest również prawdziwym majstersztykiem sztuki konfekcjonowania.  
Na jego unikalną, emulgującą się ostatecznie w momencie aplikacji kompozycję składają się trzy rodzaje 

niskocząsteczkowego kolagenu. Pierwszy, to izolowane ze skór rybich molekuły, które zachowują  
konformację potrójnej helisy (tropokolagen). Drugi to atelokolagen, czyli kolagen w postaci również  

trójspiralnej, który poprzez poddanie działaniu pepsyny uzyskuje znaną do tej pory tylko wytwórcom leków 
idealną czystość biologiczną, dzięki czemu stosowany jest również do zabiegów ostrzykiwania skóry.  

Trzecim jest prokolagen, czyli łańcuchy peptydowe, które w procesach kolagenogenezy  
dopiero tworzą spirale kolagenowe.

Model helisy kolagenowej, zanurzonej w hydrożelu zbudowany został nadto z elastyny oraz z niejonowego  
złota, które w synergii z peptydami kolagenowymi działa na zasadzie pompy jonowej: przyspiesza migrację 
składników aktywnych, wymianę mikroelementów, stymuluje proces oczyszczania organizmu drogą skórną. 

Zapobiega przebarwieniom, oddziałuje kojąco, antybakteryjnie, biostymulująco.

Atelokolagen Colway zawdzięcza swą aksamitność serycynie, czyli płynnemu jedwabiowi, swój aromat 
naturalnemu olejkowi z róży damasceńskiej, a świetną wchłanialność – zastosowaniu po raz pierwszy  

w kosmetologii tak niewielkich agregatów białkowych w kompleksie kolagenowym.  
Atelokolagen nie wymaga skóry tak nawilżonej jak oczekują przed aplikacją Kolageny Naturalne.  

Można go także stosować bezpośrednio przed nałożeniem makijażu.

The another anti-aging cosmetic from the family of transdermal collagen gels is Colway Atelocollagen.  
Produced exclusively in Poland, it is a true masterpiece of protein biotechnology.  

This unique composition is made up of three types of low-molecular collagen. The first one, isolated  
from fish skin molecules, which help retain triple helix (tropocollagen) conformation.  

The second is atelocollagen, or collagen also in the form of a triple spiral, which, by being exposed  
to pepsin, attains an ideal biological purity known only to the producers of medicines.  

The third one is procollagen, composed of peptide chains, which only  
form collagen spirals by the process of collagenogenesis.

Moreover, the model of the collagen helix immersed in hydrogel is formed from elastin and non-ionic gold, 
which, in synergy with collagen peptides, act as ionic pump by accelerating migration of active ingredients 
and exchange of microelements, stimulating the process of skin cleansing through the skin. This prevents 

discolouration, and has a soothing, as well as antibacterial and bio-stimulating effect.

Colway Atelocollagen owes its velvet feel to sericin, which is a fluid silk.  
It takes its aroma from natural damask rose oil and has a great absorbability thanks to very small  

protein aggregates in the collagen complex, utilised for the first time in cosmetology.



Cosmetic line
LINIA KOSMETYCZNA



Moisturising day cream 
KREM NAWILŻAJĄCY NA DZIEŃ

PRZYJEMNOŚĆ. POCZUCIE KOMFORTU. PROMIENNY WYGLĄD.
Spróbuj rozpocząć swój dzień z Krem Nawilżającym na Dzień COLWAY, który zadba o właściwą ochronę skóry 
Twojej twarzy. Prawidłowy poziom nawilżenia zabezpiecza cerę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. 

Codzienna, prosta przyjemność, jaką jest aplikacja naszego kremu, doda Twojej cerze widocznie młodszego 
wyglądu i wkrótce zapomnisz o szorstkiej, ściągniętej skórze. Matrixyl Synthe’6 główny składnik aktywny  

Kremu na dzień Colway to nowoczesny trójpeptyd o silnym działaniu przeciwzmarszczkowym. Zregenerowana 
skóra i wygładzone zmarszczki sprawią, że z radością będziesz spoglądać w lustro każdego dnia.  

Krem Nawilżający COLWAY jest doskonałą bazą pod makijaż i bazą Twojego dobrego samopoczucia. 

Efekty: nawilżenie, wygładzenie, uelastycznienie 
Najlepsze rezultaty w połączeniu z kuracją kolagenową.

PLEASURE. SENSE OF COMFORT. RADIANT APPEARANCE.
Try to start your day with COLWAY Moisturising Day Cream, which will ensure proper protection to your face.  

The correct level of moisture will protect the skin from harmful external agents. The daily, simple pleasure 
provided by application of our cream will make your skin appear visibly more youthful and make you soon  

forget rough, tight skin. Matrixyl Synthe’6, the main active ingredient of Colway Day Cream,  
is a modern tripeptide with strong anti-wrinkle effect.  

Thanks to regenerated skin and smoothened wrinkles, looking in the mirror every day will bring you pure joy.  
COLWAY Moisturising Cream is perfect as a makeup base and basis for your well-being.

Results: moisturisation, smoothing effect, improved elasticity 
The best results together with combination with collagen treatment.



Regenerating night cream
KREM REGENERUJĄCY NA NOC

ODPOCZYWANIE. ODBUDOWA. ODŻYWIENIE.
Czy wiesz, że Twoja skóra najszybciej regeneruje się nocą? Specjalny Krem Regenerujący na Noc COLWAY,  

to nasza potężna broń do walki ze zmarszczkami.  Jego bogata receptura pobudza proces odbudowy naskórka, 
wpływa na jędrność i elastyczność Twojej cery. Nie zapominamy również o zapewnieniu odpowiedniego poziomu 

nawilżenia Twojej skóry także w czasie nocnego odpoczynku. Wieczorna pielęgnacja Kremem Regenerującym 
COLWAY opóźnia proces starzenia się skóry, niweluje drobne zmarszczki i spłyca te bardziej głębokie.  

Matrixyl Synthe’6, ekstrakt z aloesu, owoców noni i Centella asiatica współtworzą bogatą formułę zaspokajającą 
wszystkie potrzeby Twojej skóry. Kiedy Ty śpisz, nasz krem cały czas pracuje, byś dzięki wyjątkowej porcji  

starannie dobranych składników, rano obudziła się z niepowtarzalnie gładką i aksamitną skórą.

Efekty: odżywienie, ujędrnienie, wygładzenie 
Najlepsze rezultaty w połączeniu z kuracją kolagenową.

REST. REGENERATION. NOURISHMENT.
Do you know that your skin regenerates most quickly at night? Special COLWAY Regenerating Night Cream  

is our weapon in fight against wrinkles. Its rich formula stimulates epidermis regeneration process,  
improves firmness and elasticity of your skin. We also remembered to ensure your skin  

is adequately moisturised during your nighttime rest.  
Evening care with COLWAY Regenerating Cream delays the skin ageing process,  

smoothes small wrinkles and reduces the deeper ones.  
Matrixyl Synthe’6, aloe vera, noni fruit and centella asiatica extracts have been combined  

to create a formula that gives your skin everything it needs.

While you are asleep, our cream keeps working all the time, using its carefully selected ingredients  
so that you wake up in the morning with incredibly smooth, velvety skin.

Results: nourishment, firming, smoothing effect 
The best results together with combination with collagen treatment.



Eye contour collagen elixir 
ELIKSIR POD OCZY

WYGŁADZENIE. ROZŚWIETLENIE. MŁODOŚĆ SPOJRZENIA.
Czy chcesz przywrócić młodzieńczy kontur oka? Czy Twojemu spojrzeniu brakuje blasku? Pielęgnacja delikatnej i wrażliwej skóry 

wokół oczu wymaga szczególnej staranności. Eliksir Pod Oczy Colway – Nowa Formuła – to kosmetyk o niespotykanym  
na rynku nasyceniu najskuteczniejszymi substancjami aktywnymi. Składniki naszego kosmetyku zostały tak dobrane, by nie tylko 

ochraniać okolice oczu przed powstawaniem nowych zmarszczek, ale by wygładzać te już istniejące. Zatrzymanie wilgoci  
w strukturze skóry pozwala zatrzymać w niej młodość na dłużej. Uzyskujemy ten efekt dzięki Pepha Tight – najnowszej generacji 

ekstraktowi algowemu, Moist 24 – wyciągowi z pustynnej rośliny, który zapewnia nawilżenie przez 24 godziny, czy olejowi  
z ogórecznika – komponentowi wykorzystywanemu w najlepszych kosmetykach. Składnikiem hitowym poprzedniej formuły 

Eliksiru był (i pozostał nadal) Eyeseryl – tetrapeptyd biomimetyczny najnowszej generacji, wykazujący 95% skuteczności  
w redukcji obrzęków i cieni. W Nowej Formule dodano także będący kopalnią dobrotliwych kwasów i fitosteroli olej  

z migdałowca, ale przede wszystkim opracowany wyłącznie dla Colway w laboratorium Cell Line Research – FGF-1 
MicroTransDerm – czynnik wzrostu fibroblastów! Jedyny tego rodzaju faktor wytwarzany w Europie. 

Uśmiechnij się, bo już wkrótce dzięki codziennej pielęgnacji Eliksirem zobaczysz w lustrze  
wypoczęte i piękniejsze oczy. Twoje oczy.

Efekty: nawilżenie, wygładzenie, rozświetlenie 
Najlepsze rezultaty w połączeniu z kuracją kolagenową.

SMOOTHING EFFECT. RADIANCE. YOUTHFUL GAZE.
Do you want to restore the youthful contour of your eye? Does your gaze lack radiance? The delicate, sensitive skin  

around the eyes requires special care. COLWAY Eye Elixir – New Formula – contains highly concentrated, effective active 
substances, unparalleled by other cosmetic available in the market. Its ingredients have been selected not only to prevent  

new wrinkles from appearing in the eyes area, but also to smoothen the already existent ones.  
Retaining moisture in the skin structure allows to prolong skin’s youthfulness. We can achieve this effect thanks  

to Pepha Tight – the latest-generation algae extract, Moist 24 – an extract from a desert plant which ensures moisture  
for 24 hours, or starflower oil – a component used in the best cosmetics. The hit component of the Elixir’s previous  

formula was (and remained) Eyeseryl – a latest-generation biomimetic tetrapeptyde,  
which has shown 95% effectiveness in reducing swelling and eye shadows.  

The New Formula does not contain any parabens; added ingredients include almond oil, rich in beneficial acids  
and phytosterols, but first and foremost – FGF-1 MicroTransDerm, developed exclusively for Colway  

at Cell Line Research laboratory – a fibroblast growth factor!  
The new product packaging makes its application even more pleasant. 

Smile – soon, thanks to daily care of the Elixir, you will see refreshed, more beautiful eyes in the mirror. Your eyes.

Results: moisturising, smoothing, glowing 
The best results together with combination with collagen treatment.



OCZYSZCZENIE. ODŚWIEŻENIE. RÓWNOWAGA.
Jak prawidłowo przygotować skórę do właściwej pielęgnacji? Czy wiesz jak ważny jest odpowiedni 

poziom pH Twojej skóry? Płaszcz tworzony przez lekko kwaśne pH jest gwarancją skutecznej obrony 
przed namnażaniem się drobnoustrojów i pomaga w dążeniu do nieskazitelnego wyglądu. Delikatny 
bezalkoholowy Tonik COLWAY został stworzony, by odświeżyć Twoją skórę i zapewnić jej bezpieczny, 
właściwy poziom pH. Jego formuła pozwala również na usunięcie pozostałości makijażu i preparatów 

kosmetycznych. Ukoi i złagodzi podrażnienia, na jakie wystawiona jest Twoja skóra każdego dnia.  
Po zastosowaniu Toniku COLWAY Twoja skóra jest odprężona i gotowa do dalszej pielęgnacji,  

a jego przyjemny zapach nastroi Cię pozytywnie. 

Efekty: oczyszczenie, zdrowy wygląd, właściwe pH skóry

CLEANING. REFRESHING. BALANCE.
How do you correctly prepare your skin for effective skin care? Do you know how important  

the pH level of the skin is? The lipid layer of the skin which is of acidic pH provides effective defence  
against micro-organism proliferation and helps us strive for the perfect look. Gentle, soft COLWAY  

non-alcohol Tonic is developed to refresh your skin and keep it at a safe, appropriate pH level.  
Its formula also allows for the removal of residual make up and cosmetics. It soothes and alleviates  

skin irritation, to which your skin is exposed every day.  
After the application of COLWAY Tonic, your skin is relaxed so that it stands ready for further care,  

and its pleasant smell will make you feel positive.

Results: cleaning, healthy look, proper pH of the skin

Face toner 
TONIK



OCZYSZCZENIE. UKOJENIE. ODPRĘŻENIE.
Czy szukasz delikatnego produktu do mycia ciała i twarzy, usuwającego nawet wodoodporny makijaż?  

O poranku i przed snem oczyść swoją skórę Kolagenowym Żelem do Mycia.  
Jego skład jest dla nas wyjątkowo ważny, bo przy jego tworzeniu troszczyliśmy się o całą Twoją rodzinę.  

Na podstawie dobroczynnego działania Kolagenu Naturalnego, przy pomocy ekstraktów roślinnych  
jak wyciąg z aloesu, owoców noni i d-panthenolu chroniącego płaszcz wodno-lipidowy Twojego  

naskórka stworzyliśmy łagodny, nie zawierający SLS preparat myjący, który możesz zastosować  
nawet do mycia delikatnej skóry Twoich dzieci.  

Dzięki Kolagenowemu Żelowi do Mycia urzekniesz wszystkich swoim zdrowym wyglądem i poprawisz 
kondycję skóry całego ciała. Ten produkt jest od szeregu lat hitem sprzedażowym COLWAY. 

Efekty: oczyszczenie, wygładzenie, przygotowanie skóry do zabiegów kosmetycznych

CLEANSING. SOOTHING. RELAXATION.
Are you looking for a gentle face and body wash which removes even waterproof makeup?  

Cleanse your skin every morning and before bed using the Collagen Wash Gel.  
Its composition is extremely important to us – we created it with your entire family in mind.  

Based on the beneficial effects of the Natural Collagen, with aid of plant extracts such as aloe vera,  
noni fruit extracts and d-panthenol protecting the hydro-lipid film of your epidermis,  

we have created a gentle, SLS-free washing product which can be used even  
to wash the delicate skin of your children.  

Thanks to the Collagen Wash Gel, your healthy appearance will captivate everyone around you  
and improve the skin condition of your whole body.

Results: cleansing, smoothing effect, preparation of skin for beauty treatments

Collagen wash gel 
KOLAGENOWY ŻEL DO MYCIA



Scrub 
PEELING

OCZYSZCZENIE. GŁADKOŚĆ. DOTLENIENIE.
Czy marzysz, by skóra Twojej twarzy była wyjątkowo gładka, a jej pielęgnacja bardziej skuteczna?  

Obumarłe komórki naskórka budują przeszkodę, która utrudnia prawidłowe wchłanianie składników 
pielęgnacyjnych zawartych w kosmetykach. Pozwól sobie na wyjątkowe pobudzenie Twojej skóry  

do prawidłowego działania poprzez masaż kolagenowym Peelingiem COLWAY, który polepsza 
mikrokrążenie i zmniejsza pory. Specjalnie przywieziony z plaż Polinezji piasek koralowo-magmowy,  

to Twój egzotyczny przyjaciel, pomagający Ci w drodze do gładkiego i miękkiego naskórka.  
Dotleniona i zregenerowana skóra, to Twój krok do promiennego i młodego wyglądu.

Efekty: oczyszczenie, wygładzenie, odprężenie

CLEANING. SMOOTHNESS. OXYGENATING.
Do you wish that your face was smoother and your facial skin care regime was more effective?  

Dead skin cells build an obstacle which impede the absorption of skin care ingredients included  
in cosmetics. Allow your skin to experience unique stimulation with collagen COLWAY Scrub helping  
it function correctly improving microcirculation and reducing pore size. The scrub includes magmatic  

coral sand especially imported from the beaches of Polynesia; this exotic ingredient is your friend  
helping you on your way to smooth and soft skin.  

Oxygenated and regenerated skin is your way to glowing, younger looking skin. 

Results: cleaning, smoothing, relaxation



Pure gold mask 
ZŁOTA MASKA KOLAGENOWA

LUKSUSOWA PIELĘGNACJA. TWOJE WŁASNE SPA.  
LIFTING BEZ SKALPELA.

Czy pozwalasz sobie czasem na luksusową pielęgnację? Teraz możesz w domowym zaciszu skorzystać  
z naszej Maski Kolagenowej COLWAY, którą skąpano w bogactwie aktywnych substancji.  

Obok natywnego kolagenu znajdziesz tam złoto koloidalne, całkowicie nietoksyczny i bezpieczny  
dla organizmu środek spowalniający procesy słabnięcia podporowej siatki kolagenowo-elastynowej.  

Nie potrzebujesz już wiele więcej, by zadbać o siebie i o swoją skórę w wyjątkowy sposób.  
Dzięki regularnemu stosowaniu Maski Kolagenowej COLWAY przywrócisz Twojej twarzy naturalną 
świetlistość i promienny wygląd. Płyn, w którym skąpane są maski uzupełniają: kwas hialuronowy, 

ułatwiający Twojej skórze zachowanie wody i wchłanianie substancji aktywnych, witamina B₃, 
zmniejszająca wielkość porów oraz łagodząca podrażnienia, a także witamina E, nazywana  

„witaminą młodości”, przywracająca napięcie, młodzieńczą witalność i blask.  
Zatrzymaj Twoją młodość na dłużej. 

Efekty: odmłodzenie, wygładzenie, nawilżenie 
Najlepsze rezultaty w połączeniu z kuracją kolagenową.

LUXURIOUS CARE. YOUR OWN SPA.  
FACE LIFT WITHOUT SCALPEL.

How often do indulge yourself with luxurious skin care? Now you can take advantage  
with our collagen COLWAY Pure Gold Mask at home which is rich in active substances.  

Alongside the native collagen you will find colloidal gold which is completely non-toxic and is safe  
for the body. It is a substance that slows down the weakening process of the collagen-elastin support 

structure. You need nothing more to take care of yourself and your skin in a unique way.  
Through regular COLWAY Collagen Gold Mask application your face will regain its radiant, natural glow. 

The liquid that the masks are kept in contains: hyaluronic acid which helps your skin retain moisture  
and other active substances, vitamin B3 which helps to reduce pore size and alleviates irritation as well  

as vitamin E which is known as the “vitamin of youth” restoring tightness, vitality and glow.  
Keep your youth for longer.

Results: rejuvenating, smoothing, moisturising 
The best results together with combination with collagen treatment.



Slimming serum 
SERUM WYSZCZUPLAJĄCE

WYSZCZUPLENIE. UELASTYCZNIENIE. UJĘDRNIENIE.
Skąd mam ten cellulit, pytasz? Marzysz o gładkiej skórze nóg i pośladków? Warto codziennie znaleźć chwilę,  

by popracować nad jędrnością i gładkością Twojego ciała. Nie odkładaj na jutro pielęgnacji naszym Serum Wyszczuplającym  
o działaniu antycellulitowym. Dzięki niemu Twoja walka z cellulitem staje się łatwiejsza i skuteczna. Szerokie spektrum działania 
SERUM Wyszczuplającego Colway zawierającego Liporeductyl® wspomaga proces lipolizy czyli rozkład tłuszczów w komórkach 

oraz pobudza mikrokrążenie, aby zwiększyć drenaż tkanek i usunąć nagromadzone w nich toksyny i wodę.  
Komponenty preparatu walczą z istniejącymi komórkami tłuszczowymi, oraz spowalniają adipogenezę  

– proces powstawania komórek tłuszczowych oraz lipogenezę czyli proces magazynowania tłuszczu w komórkach.

Nowa Formuła Serum Wyszczuplającego została wzbogacona  
m.in. o olej ze słodkich migdałów zapobiegający powstawaniu rozstępów.

Aromat cappuccino zamknięty w pudełku naszego Serum Wyszczuplającego Colway poprawi Twój nastrój  
i przywykniesz do niego jak do codziennej filiżanki ulubionej kawy.

Efekty: wyszczuplenie, napięcie, ujędrnienie 
Najlepsze rezultaty w połączeniu z kuracją kolagenową.

SLIMMING. IMPROVED ELASTICITY. FIRMING.
Are you wondering: where did this cellulite come from? Do you dream of smooth skin on legs and buttocks?  

It pays off to find a moment every day to work on firmness and smoothness of your body.  
Do not put off using our Slimming Serum with anti-cellulite effect until tomorrow. Thanks to it, your fight against cellulite 
becomes easier and more effective. The broad spectrum of effects of COLWAY Slimming Serum, containing Liporeductyl®, 
supports the process of lipolysis, i.e. breakdown of fats in cells, and stimulates micro-circulation to improve tissue drainage  

and remove the accumulated toxins and water. The product’s components fight the existent fat cells and slow down 
adipogenesis – the process of creation of fat cells and lipogenesis – the process of fat accumulation in cells.  

The new formula of the Slimming Serum has been enriched, among others,  
with sweet almond oil, which prevents stretch marks.

The cappuccino aroma, captured in the packaging of our Slimming Serum, will improve your mood.  
You will get used to it like to a daily cup of your favourite coffee.

Results: slimming, firmness, tightness 
The best results together with combination with collagen treatment.



Ultra-moisturising body balm 
BALSAM ULTRANAWILŻAJĄCY

NAWILŻENIE. KOMFORT. ZATROSZCZENIE.
Czy Twoja skóra często ulega przesuszeniu? Nasze ciało zasługuje na troskliwą pielęgnację nie tylko  

od święta – każdego dnia możesz stosować nasz Balsam Ultranawilżający COLWAY.  
Stworzysz tym samym parasol zabezpieczający warstwę lipidową Twojego naskórka, odpowiedzialną  
za ochronę skóry przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych i przed utratą życiodajnej  

dla niej wody. W stworzony Balsam włożyliśmy nie tylko ekskluzywne komponenty,  
ale również naszą pasję i dbałość o komfort Twojej skóry.  

Znane i sprawdzone składniki pielęgnacyjne uzupełniliśmy o najbardziej innowacyjne odkrycia współczesnej 
biotechnologii, które skuteczniej i na dłużej nawilżą Twoją skórę, jak na przykład Natural Moisturizing Factor,  

naturalny czynnik chroniący skórę przed odwodnieniem.  
Dlatego balsam ten nazwaliśmy ULTRANAWILŻAJĄCYM. 

Przy regularnym stosowaniu Balsamu COLWAY Twoja skóra stanie się gładsza, miękka,  
elastyczna i wyraźnie młodsza, po prostu otulona naszą troską o Twoje ciało.

Efekty: nawilżenie, odżywienie, uelastycznienie 
Najlepsze rezultaty w połączeniu z kuracją kolagenową.

MOISTURISATION. COMFORT. CARE.
Does your skin get dry frequently? Our bodies deserve attentive care not only on special occasions  

– you can use the COLWAY Ultra-Moisturising Balm every day.  
It will protect the lipid layer of your epidermis, which is responsible for protecting your skin from harmful effects  

of external agents and from loss of water, which is vital to it. The Balm that we have created contains not only  
exclusive components, but also our passion and dedication to your skin’s comfort.  

Known and tested beauty care ingredients have been supplemented with the most innovative  
discoveries of modern biotechnology which moisturise your skin more effectively and for longer, such  

as the Natural Moisturizing Factor – protecting the skin from dehydration.  
This is why we called this balm ULTRA-MOISTURISING. 

Regular use of the COLWAY Balm will leave your skin smoother, softer, improve its elasticity and make it visibly 
more youthful – thanks to our care for your body. 

Results: moisturising, nutrition, elasticity 
The best results together with combination with collagen treatment.



Collagen Body Scrub 
Luksusowy Kolagenowy Scrub do Ciała  

z kryształkami cukru zatopionymi w szlachetnym oleju arganowym.   
Scrub Colway skomponowany został ze sprawdzonych po wielokroć w naszych produktach  

darów natury w wysokich stężeniach.  
Odnajdziecie w nim prócz aktywnego biologicznie kolagenu  wiele dobrze Wam już znanych,  

niezawodnych składników. Po użyciu Scrubu Twoja  skóra odzyska blask, będzie  zmysłowo miękka,  
aksamitna, gładka i delikatnie rozświetlona. Nawilżona tak, że nie będzie wymagała stosowania balsamu.  

Usunięcie obumarłego naskórka i odblokowanie porów znacznie poprawia wchłanianie aktywnych  
substancji zawartych w preparatach kosmetycznych i zwiększa skuteczność ich działania. 

Efekty: skóra oczyszczona, pozbawiona wierzchniej warstwy złuszczonej epidermy  
i podatna na aplikację np. Kolagenu 

Luxury body scrub with collagen  
and sugar crystals immersed in the noble argan oil. 

The Colway scrub is composed of gifts of nature in high concentrations,  
repeatedly proven successful in our products.  

You will find many well-known, reliable components inside. After using the scrub, your skin will  
regain radiance, becoming sensually soft, velvety, smooth  and delicately illuminated.  

Moisturised so that it will not require applying lotion.  
Removal of dead epidermis and unblocking the pores vastly improves the absorption of active  

substances contained in cosmetic preparations while also increasing their effectiveness.

Effects: thoroughly cleansed skin without dead cell build-up,  
so Collagen can penetrate the skin more easily

SCRUB DO CIAŁA Z KOLAGENEM



Colway Hair Shampoo
SZAMPON DO WŁOSÓW COLWAY

REGENERACJA. NAWILŻENIE. ODŻYWIENIE.
Proponujemy Twoim włosom profesjonalną pielęgnację by przywrócić im naturalny blask, chronić je  

i zregenerować od nasady po same końce. Polecamy go do włosów suchych, wyczerpanych koloryzacją, 
łamliwych, z tendencją do rozdwajania się. Kompleksowa pielęgnacja i unikalna kompozycja składników sprawiają, 

że po zastosowaniu naszego szamponu włosy będą odżywione, zregenerowane i zdrowsze.  
Przy systematycznym stosowaniu włosy stają się silne, nawilżone i odżywione, zachwycają miękkością i gładkością.

Efekty: odbudowa, połysk i nawilżenie, zdrowe włosy

REGENERATION. MOISTURISATION. NOURISHMENT.
We offer professional care for your hair to restore its natural shine, protect it and revive from the roots to the ends. 

 We recommend it for dry hair and for hair that is damaged by dyeing, brittle or prone to splitting. 
 Thanks to its comprehensive care and unique combination of ingredients, using our shampoo will leave  

your hair nourished, revived and healthier. 
Use it regularly for strong, moisturised and nourished hair that is delightfully soft and smooth.

Effects: revival, shine and hydration, healthy hair



Colway Hair Mask
MASKA DO WŁOSÓW COLWAY

ODŻYWIENIE. SILNA REGENERACJA. ODBUDOWA.
Maska do włosów Colway to profesjonalny produkt pielęgnujący wszystkie rodzaje włosów, osłabionych 

koloryzacją, warunkami atmosferycznymi, łamliwych, z tendencją do rozdwajania się.  
Dzięki unikalnej kompozycji składników już po jej pierwszym zastosowaniu, włosy ulegają  

całkowitej przemianie – stają się mocniejsze, zregenerowane i zdrowsze.  
Przy regularnym stosowaniu efekty są spektakularne: włosy, niczym odmłodzone, nabierają siły, są doskonale 

nawilżone, miękkie, niewiarygodnie odżywione. Odzyskują wigor, promienieją energią i witalnością.  
Każda kolejna kuracja dodaje im widocznego blasku młodości. Jednolite, odbudowane, gładkie na całej  

długości zachwycają swoim połyskiem i lekkością. Odpowiednio dobrane i skoncentrowane składniki  
wnikają we włosy, wypełniają je oraz regenerują na całej ich długości.  

Nie powodują efektu ciężkich i tłustych włosów, chronią przed zewnętrznymi czynnikami atmosferycznymi.

Efekty: nawilżenie, wygładzenie, przywrócenie połysku

NOURISHMENT. POWERFUL REGENERATION. REVIVAL.
Colway hair mask is a professional care product for all types of hair weakened by dyeing  

and weather as well as hair that is brittle or prone to splitting.  
Thanks to the unique composition of ingredients, already after first application,  

the hair becomes completely transformed – stronger, revived and healthier.  
When used regularly, the results are spectacular: rejuvenated hair regains strength while being  

perfectly moisturised, soft and incredibly well-nourished. Your hair regains vigour, beaming with energy  
and vitality. Each subsequent treatment will leave it glowing even more with a youthful look.  

You will simply love your even, regenerated  and smooth hair that is delightfully shiny and light at the same time. 
Carefully selected and concentrated ingredients penetrate, fill and revive the hair over its entire length.  

They do not cause the effect of heavy and oily hair, protecting it against external weather  
conditions at the same time. 

Effects: moisturising, smoothing, restoring lustre



Colway Hair Thickening Shampoo
SZAMPON ZAGĘSZCZAJĄCY WŁOSY COLWAY

Szampon Zagęszczający Włosy jest kolejnym pionierskim produktem Colway.  
Jego unikatowość wynika z zastosowania po raz pierwszy  

w światowej historii kosmetyków włosowych aktywnej biologicznie formuły diosminy 
w formule wynalezionej przez dr Krzysztofa Słonia – autora wynalazków o światowej sławie, twórcy  

m.in. 6-nitrostilbenu – materiału, bez którego nie opuszcza dziś orbity ziemskiej żadna rakieta kosmiczna.

Dzięki działaniu diosminy uzyskujemy możliwość realnego wpływu na proces wyrastania włosów w miejscu, 
gdzie faktycznie włos powstaje. Diosmina powoduje skurcz i rozkurcz naczyń krwionośnych w cebulce włosowej. 

Efektem tego jest wzmożony przepływ krwi, a to z kolei oznacza więcej substancji odżywczych dostarczonych  
do komórek macierzystych włosów. Włosy wyrastają silniejsze i zwiększa się ich ilość. 

Szampon Zagęszczający Włosy – wielki hit sprzedażowy Colway, w odróżnieniu od innych szamponów na rynku 
dedykowanych regeneracji włosów, działa nie tylko w czasie używania go – czyli mycia głowy, lecz aż do mycia 

kolejnego. Diosmina jest bowiem mikronizowanym ciałem stałym i nawet po spłukaniu wodą włosów pozostaje 
w porach skóry głowy. Powoduje to lepsze, długotrwałe ukrwienie cebulek włosowych i zauważalny efekt 

zmniejszenia się ilości włosów traconych w czasie czesania – już po 2-3 zastosowaniach. 

Efekty: dokładnie umyte włosy, pory skóry głowy wypełnione diosminą,  
która stymuluje komórki włosowe, aż do następnego mycia 

Hair Thickening Shampoo is yet another pioneer product by Colway.  
A bio-active formula of diosmine invented by dr Krzysztof Słoń, used for the first time in a hair car product, 

makes it particularly unique. He is also the inventor of  6-nitrostilbene – a material indispensable  
in every space craft leaving Earth’s orbit. 

Thanks to its action, we get the possibility to actually influence the growth of hair right where it occurs.  
Diosmin causes the contraction and release of blood vessels in the hair follicle. As a result, increased blood  

flow occurs, which means that more nutrients are provided to the hair stem cells.  
The hair then grows stronger and its quantity is increased. 

Unlike other products and dedicated to hair regeneration available on the market, Colway Hair Thickening 
Shampoo acts not only during washing but also in between washes. This is because diosmin is a micronised solid 

material which remains in the scalp’s pores even after rinsing. This results in better, long-term blood flow  
in hair follicles and a visible effect of fewer hair lost when combing – already after 2-3 applications.

Effects: thoroughly washed hair, scalp pores filled with diosmin  
which stimulates hair follicles  until your next wash



Supplements
SUPLEMENTY



ODBUDOWA. ODNOWA. MŁODOŚĆ.
Czy pielęgnacja oznacza dla Ciebie również uzupełnianie diety w niezbędne dla zdrowia składniki?  
Kolagen stanowiący 30% całkowitej masy białka ludzkiego, jest odpowiedzialny za ciągłą odnowę  

komórek ciała. Decyduje o sprężystości, jędrności i właściwym nawilżeniu skóry.  
Dla uzyskania jeszcze lepszego wyglądu Twojej skóry i maksymalnego poprawienia jej gęstości 

stworzyliśmy COLVITĘ – kapsułkę Twojej młodości.  
Uzyskany drogą liofilizacji (sublimacyjnego wymrażania wody) suchy,  

wysoko przyswajalny kolagen to podstawowy składnik naszego suplementu.  
Colvita to unikalny, natywny, niespotykanie biodostępny i kompleksowo odbudowujący  

tkankę łączną kolagen, pośród innych suplementów diety, opartych powszechnie  
o hydrolizaty białek zwierzęcych, znanych powszechnie jako żelatyna.  

Dbając o Twoją młodość, skład COLVITY wzbogaciliśmy algami (Fucus vesiculosus)  
o wysokiej zawartości jodu potrzebnego do utrzymania właściwej struktury skóry.  

Dodaliśmy również witaminę E pozyskiwaną z ekologicznych upraw ziaren soi, chroniącą  
najważniejszy bastion młodości i witalności – kod genetyczny komórek skóry DNA.  

COLVITA dostarcza organizmowi kompletny zbiór aminokwasów  
– składników budulcowych kolagenu, czyli całej tkanki łącznej.  

COLVITA jest produktem kultowym o ustalonej renomie i ogromnej grupie jej konsumentów. 

RECONSTRUCTION. RENEWAL. YOUTH.
Does your idea of skin care include supplementing your diet with ingredients necessary for health?  
Collagen, as 30% of the total weight of human protein, is responsible for continuous cell renewal.  

It guarantees that skin has the appropriate elasticity, firmness and moisturisation levels.  
To give your skin an improved look and to improve overall skin density,  

we developed COLVITA – a capsule of youth.  
Obtained by lyophilisation (freeze drying process), highly absorbable collagen  

is the basic component of our supplement.  
Colvita is a unique, native, rare biologically available and complex collagen  

that comprehensively rebuilds connective tissue unlike other dietary supplements  
which are based on hydrolysed animal protein, also known as gelatin.  

Caring for your youth, COLVITA is enriched with algae (Fucus vesiculosus) which has  
the high iodine content needed to skin structure.  

We also added vitamin E obtained from soya beans, protecting the most important youth bastion  
– the genetic code (DNA) of skin cells.  

COLVITA provides your body with a complete set of amino acids  
– which are collagen building ingredients, and therefore connective tissue.

Colvita 
COLVITA



ODPORNOŚĆ. ODŚWIEŻENIE. PROSTO Z NATURY.
Witamina C zamknięta w naszych kapsułkach jest w 100% bioorganiczna.  

Wysycenie witaminą C warunkuje prawidłowe funkcjonowanie organizmu,  
człowiek nie wytwarza jej, jak inne ssaki, we własnej wątrobie.  

W związku z tym musimy ją pozyskiwać z pożywienia i z suplementów diety.  
Witaminę C-olway czerpiemy prosto z natury – z gryki kiełkującej i z gorzkiej pomarańczy.  

Te dwie rośliny uznane są obecnie za jedne z najcenniejszych naturalnych jej źródeł,  
ze względu na wysoką biodostępność i doskonałe powiązania flawonoidowe.  
Zadbaliśmy, by jakość i efektywność ekstraktu wykorzystywanych surowców  

przewyższała inne produkty suplementacyjne na rynku.  
Awangardowa Witamina C-olway pomaga w produkcji kolagenu,  

który utrzymuje w dobrej kondycji naczynia krwionośne, kości i skórę.  
Stosowanie Witaminy C-olway doprowadzi Cię nie tylko do gładszej i pełnej blasku skóry,  

także wspomoże działanie Twojego układu odpornościowego, metabolizmu a zmniejszenie  
uczucia zmęczenia i znużenia poprawi Twoje ogólne samopoczucie.  

Przywitaj naszą C-olway i zaprzyjaźnij się z nią. To obecnie jedna z najlepszych witamin C na świecie.  
100% naturalna, lewoskrętna, bez wypełniaczy i dodatków syntezowanego kwasu askorbinowego. 

RESISTANCE. REFRESHING. STRAIGHT FROM NATURE.
The vitamin C in our capsules is 100% bio-organic.  

Vitamin C is essential in order for the body to function at its optimum level.  
However humans, unlike other mammals, do not naturally produce vitamin C in the liver.  

Because of this we need to obtain it from food and food supplements.  
Vitamin C-olway is obtained from nature, from sprouting buckwheat and bitter oranges.  

These two plants are now recognised as two of the most valuable natural  
resources, due to their high bioavailability and excellent flavonoid links.  

We ensured that the quality and efficiency of our raw material extracts was  
higher than other supplementary products available on the market.  

Vitamin C-olway is an innovative supplement that helps in the production  
of collagen, keeping blood vessels, bones and skin in good condition.  

The use of Vitamin C-olway will not only keep your skin smooth and glowing  
but also help your immune system, metabolism, reduce tiredness  

and improve your general well-being.  
Welcome Vitamin C-olway and make friends with it. This is currently one of the best vitamin C  

supplements available. 100% natural, sinistral, without fillers and synthetic ascorbic acid.

C-olway vitamin 
WITAMINA C-OLWAY



AXANTA zawiera astaksantynę, szczególny w przyrodzie karotenoid, który występuje w organizmach 
roślinnych i zwierzęcych, uważanych bez wyjątku za zdrowy pokarm. To ona barwi mięso łososi  

i licznych skorupiaków spożywanych jako owoce morza, a także alg morskich i glonów,  
m.in. Haematococcus pluvialis, z którego ekstrahuje ją dla nas renomowany producent szwedzki.

Astaksantyna jest substancją niezwykle pożądaną przez nabywców suplementów diety.  
Z jej udziałem od lat komponują swoje produkty tylko wiodący ich wytwórcy na świecie.  

AXANTA zawiera także standaryzowany na 95% piperyny ekstrakt czarnego pieprzu, który wspomaga: 
procesy trawienne, system immunologiczny, funkcjonowanie dróg oddechowych i oczyszczanie wątroby, 

całej powierzchni naszej skóry, a także narządów płciowych oraz krążenie krwi.  
Ma funkcje reproduktywne dla żeńskiego układu rozrodczego i witalizuje układ nerwowy.  

Skład AXANTA zawiera także kompletny zestaw witamin z grupy B, zalecanych  
w suplementacji osobom mogącym odczuwać ich niedobór.

AXANTA jest częścią programu suplementacyjnego COLWAY. 

AXANTA contains astaxanthin, a special, natural carotenoid which is present in plants and animals,  
considered to be healthy nourishment with no exceptions. It is astaxanthin which dyes meat  

of salmon and numerous shellfish consumed as seafood but also seaweed and algae, among others: 
Haematococcus pluvialis, from which it is extracted by renowed Swedish producer.

Astaxanthin is a substance especially desired by dietary supplements consumers.  
Products containing astaxanthin have been composed only by its world leading producers.  

AXANTA also contains standardized 95% piperine extract of black pepper which aids digestion, 
immunological system, respiratory tracts functioning and cleansing of liver, whole surface  

of our skin as well as genitals and blood circulation.  
It has got reproductive functions for female reproductive system and it vitalizes nervous system. 

Composition of AXANTA contains also a complete set of vitamins B, recommended  
to people who could feel their deficiency.

AXANTA is a part of COLWAY supplementation programme.

Axanta
AXANTA



ColDeKa
ColDeKa to suplement diety zawierający olej z wątroby dorsza, będący źródłem 

wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz witamin D i A.  
Preparat wzbogacony został również w ważne dla prawidłowego funkcjonowania 

organizmu witaminy rozpuszczalne w tłuszczach: D oraz K, a także ekstrakt  
z grzybów Shiitake, standaryzowany na polisacharydy oraz ekstrakt z drożdży 

Sacchromyces cerevisiae standaryzowany na beta-D-glukan. 
Zawarta w produkcie witamina D przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania 

układu odpornościowego oraz wchłaniania i wykorzystywania wapnia i fosforu, 
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, utrzymaniu zdrowych kości  

i zębów oraz utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi,  
a także bierze udział w procesie podziału komórek.  

Witamina K przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi  
i pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. 

ColDeKa is a dietary supplement containing cod liver oil  
– a source of polyunsaturated fatty acids, and vitamins D and A.  

The product is also enriched with fat-soluble vitamins vital for the proper functioning 
of the body: D and K, as well as Shiitake mushroom extract  

standardised to polysaccharides and yeast extract Sacchromyces cerevisiae 
standarised to beta-D-glucan.

Vitamin D helps to ensure proper functioning of the immune system  
and the absorption and utilisation of calcium and phosphorus.  

It helps in the proper functioning of muscles, maintaining healthy bones  
and teeth, and maintaining the proper level of calcium in the blood.  

It also plays a part in the process of cell division.  
Vitamin K helps to ensure normal blood clotting and keep bones healthy.

ColDeKa



Przepis na młodość a’la COLWAY 

Znajdź chwilę dla siebie i swojej urody. Warto, dwa razy dziennie, codziennie.

NA DOBRY POCZĄTEK Oczyść swoją twarz kolagenowym Żelem do Mycia COLWAY.

BY TWOJA SKÓRA WCHŁANIAŁA WIĘCEJ Zastosuj 1-2 razy w tygodniu kolagenowy Peeling COLWAY.

PRZYGOTUJ CERĘ NA KOLAGENOWĄ UCZTĘ Stosując Tonik COLWAY.

DANIE GŁÓWNE Nakładaj cienką warstwę Kolagenu Naturalnego na świeżo umytą i jeszcze wilgotną skórę.  
Jeżeli nie masz czasu na oczyszczenie i umycie twarzy – zastosuj ATELOKOLAGEN!

NA KONIEC wybierz produkt pielęgnacyjny do twarzy COLWAY. 
Zależnie od pory dnia – Krem Nawilżający na Dzień lub Krem Regenerujący na Noc. 

SUPLEMENTUJ się aminokwasami kolagenowymi całkowicie anabolizującymi – z COLVITY, WITAMINĄ C,  
bez nasycenia którą organizmu nie zachodzą PRAWIDŁOWO procesy syntezy kolagenu ustrojowego.  

Oraz AXANTĄ, która zawiera astaksantynę – substancję BĘDĄCĄ NAJLEPSZĄ ODŻYWKĄ SKÓRY  
od wewnątrz w całym świecie przyrody ożywionej.

Recipe for Youth a’la COLWAY 

Find a moment for yourself and your beauty. Twice a day, every day – it’s worth it.

FOR STARTERS Clean your face with COLWAY Collagen Wash Gel.

TO ALLOW YOUR SKIN TO ABSORB ACTIVE SUBSTANCES MORE EFFECTIVELY  
Use COLWAY Scrub 1-2 times a week.

 TO PREPARE YOUR SKIN FOR THE COLLAGEN FEAST Use COLWAY Face Toner.

MAIN COURSE Apply a thin layer of Natural Collagen on freshly washed and damp skin. 
If you don’t have time to cleanse your face – use ATELOCOLLAGEN!

FINALLY; choose a skin care product – Moisturising Day Cream or Regenerating Night Cream. 

Use COLVITA – a collagen supplement that provides anabolic amino acids,  
VITAMIN C – NECESSARY to produce collagen and  

AXANTA with astaxanthin – THE BEST POSSIBLE NUTRIENT for your skin.

Face and neckline beauty set 
ZESTAW PIELĘGNACYJNY DO TWARZY I DEKOLTU





Twój dystrybutor / Your distributor



COLWAY® Spółka Jawna
e-mail: colway@colway.net.pl

www.colway.net.pl 


