
Połączenie aktywnego kolagenu morskiego z colostrum, przeznaczone jest do pielęgnacji każdego rodzaju cery, 

zwłaszcza zalecane jest do cery z niedoskonałościami kosmetycznymi. Zastosowanie wysokiej jakości kolagenu z dużą 

zawartością hydroxyproliny regeneruje i poprawia kondycję skóry, czyniąc ją bardziej jędrną, elastyczną i promienną.

Dzięki dodatkowi colostrum bogatego w immunoglobuliny, o właściwościach przeciwzapalnych i antystarzeniowych, 

skóra w krótkim czasie odzyskuje doskonały wygląd. Regularne stosowanie serum redukuje stany zapalne, opóźnia 

starzenie się komórek, a także zwiększa naturalny system obronny skóry przed czynnikami zewnętrznymi. Pomaga 

w regeneracji tkanek, redukuje blizny i objawy trądziku.

Bogactwo witamin

Pojemności:
 » 30 ml
 » 100 ml

Zawiera:
 » 3% colostrum
 » 45% kolagenu

Nie zawiera:
 » parabenów
 » ftalanów
 » olejów mineralnych/ 
wazeliny/parafiny

 » lanoliny
 » silikonów
 » donorów formaldehydu

Naturalny czynnik zwiększający odporność organizmu, poprzez zawartość immunoglob-
ulin, a także stymulatora EGF. Colostrum jest wydzieliną gruczołów mlekowych ssaków, 
powstającą przed porodem i tuż po nim. Jest przekazywana każdemu nowo narodzonemu 
ssakowi wraz z pierwszym pokarmem i jest dla każdego noworodka tarczą ochronną, 
która chroni i stymuluje jego wzrost.Colostrum zawiera wiele naturalnych czynników , 
mających na celu stymulowanie skóry do autoregeneracji.

Colostrum zwalcza symptomy procesu starzenia i pobudza organizm do naturalnej pro-
dukcji kolagenu.Do produkcji kosmetyków wykorzystuje się przede wszystkim bovine 
colostrum (siarę krowią), gdyż jej skład jest prawie identyczny z ludzkim. Jest całkowicie 
naturalna, a jednocześnie działa silniej niż jakiekolwiek substancje syntetyczne, co dla 
naszego organizmu i skóry jest zbawienne. Ze względu na wysoką zawartość czynników 
wzrostu i przeciwciał, szczególnie polecane jest dla skóry dojrzałej, w okresie obniżonej 
odporności. 

Zastosowany na skórę doskonale odżywia ją i pomaga w usuwaniu defektów kosmety-
cznych. Wzmacnia system immunologiczny skóry i przyspiesza regenerację tkanek, 
redukuje blizny i objawy trądziku. Działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie i antywirusowo, 
zwalcza różnego rodzaju bakterie i drożdże, atakujące osłabioną skórę.

Colostrum

Efekty działania

Dlaczego warto
 stosować

nowa jakość

bez kompromisów

Serum kolagenowe 
z colostrum w żelu

collagen+

Cena: 
» 30 ml - 35 zł brutto

» 100 ml - 60 zł brutto
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