
                                                                           

Oto krótki poradnik codziennej pielęgnacji na bazie innowacyjnego, w 100% wegańskiego, Kolagenu 

VEGE i spektakularnych w działaniu Ampułek Blue Diamond Spectrum, opracowany z naszym 

Ekspertem COLWAY w tej dziedzinie – Kosmetolog i Trener produktową Pauliną Michalską. 

DZIAŁANIE: 

• złuszczające martwe komórki 

• pobudzające proliferację dorosłych komórek macierzystych skóry 

• zabliźniające uszkodzenia skóry 

• stymulujące produkcję kolagenu i nowych naczyń krwionośnych 

• antyoksydacyjne 

• kojące i wyciszające stres neurogenny 

• liftingujące 

• ujędrniające 

• odbudowujące barierę lipidową skóry 

• silnie i długotrwale nawilżające 

• regulujące naturalne procesy 

• obkurczające 

EFEKTY:  
• natychmiast po aplikacji: skóra jest gładka, znakomicie odświeżona, nawilżona i odżywiona,     

a także ładnie napięta 

• postępująca poprawa wglądu w kolejnych dniach po zabiegu dzięki transdermalnej stymulacji 

biopotencjału komórek macierzystych skóry do rewitalizacji i regeneracji tej tkanki 

• zwiększające się jędrność i napięcie wskutek pobudzonej produkcji kolagenu i elastyny 

• spłycenie zmarszczek 



                                                                           

PROGRAM CODZIENNEJ PIELĘGNACJI   

PIELĘGNACJA WIECZORNA: 

1. Dokładnie umyj twarz Kolagenowym Żelem do Mycia. Dokładnie spłucz wszystko wodą i delikatnie 

osusz skórę. 

2. Użyj jasnej Ampułki peelingującej: za pomocą „łamacza”, który znajdziesz w opakowaniu Ampułek, 

otwórz Ampułkę, następnie połowę jej zawartości nalej w zgłębienie dłoni i palcami drugiej dłoni 

stopniowo aplikuj płyn na skórę twarzy, szyi i dekoltu (omijając okolice oczu), powtarzając tę 

czynność aż do całkowitego zużycia zawartości Ampułki. 

3. Po ok. 15 minutach zmyj wszystko dokładnie wodą i delikatnie osusz twarz. 

4. Na tak przygotowaną skórę nanieś 2, 3 pompki Kolagenu VEGE, dokładnie go rozsmarowując.  

5. Zanim jeszcze Kolagen VEGE się wchłonie, użyj niebieskiej Ampułki, aplikując serum postępując 

podobnie jak w punkcie 2. Serum z niebieskiej Ampułki, jak i Kolagen VEGE, można aplikować 

również na skórę pod oczami. 

6. Pozostaw całość do całkowitego wchłonięcia. 

PIELĘGNACJA PORANNA:  
1. Umyj twarz Kolagenowym Żelem do Mycia. Dokładnie spłucz wszystko wodą i delikatnie osusz 

skórę. 

2. Na tak przygotowaną skórę nanieś 2, 3 pompki Kolagenu VEGE, dokładnie go wmasowując. 

PORADY: 

1. Po pierwszych dwóch dniach kuracji należy pominąć punkt 2 i 3 z wieczornej pielęgnacji. 

2. Kiedy skończą się Ampułki Blue Diamond dalszą codzienną pielęgnację zarówno poranną, jak            

i wieczorną, można oprzeć na punktach 1 i 2 z porannej pielęgnacji. 

3. Kurację Ampułkami można powtórzyć po około dwutygodniowej przerwie. Zalecana średnia 

częstotliwość kuracji Ampułkami to raz na miesiąc. 

4. Jeśli w czasie aplikacji serum z niebieskiej Ampułki pozostanie Ci trochę jej zawartości, posmaruj 

nią wierzch dłoni i pozostaw do wchłonięcia. 

5. Jeśli pomiędzy kuracją Ampułkami skóra wymaga dodatkowego nawilżenia, przed aplikacją 

Kolagenu VEGE można lekko zwilżyć skórę Atelowodą komórkową i nie osuszając jej- wmasować 

Kolagen VEGE.  


