


Kolagen –
architekt kůže

Kolagenová vlákna jsou nosnou 
„kostrou“ kůže.
Pokud bychom navrstvili kolagenová 
vlákna do tloušťky 1 mm, vydržela by 
zatížení více než 10 kg – jako provaz 
nebo kovové lano.

Nejvyšší mrakodrap Willis Tower v 
americkém „větrném městě“ Chicagu 
napodobuje přírodní architekturu 
kolagenových vláken. Svou formou 
připomíná balíček s cigaretami 
povytaženými v různé délce.



„Bílkovina mládí“
 70% bílkovin mladé kůže tvoří 

kolagen.
 Ve 40 letech je obsah kolagenu 

téměř 2 krát nižší než ve 20 
letech.

 Výskyt nemimických vrásek je 
prvním příznakem nedostatku 
kolagenu.



Kosmetické přípravky ze 
série Collagen Active 
obsahují hydrolyzovaný 
kolagen

Přednosti molekul hydrolyzovaného 
kolagenu:
-snadno pronikají přes kožní bariéru;
-mají optimální rozměr; 
-dobře se vstřebávají pokožkou;
-stimulují syntézu vlastního kožního 
kolagenu.

Hydrolyzovaný kolagen – „fitness trenér“ 
Vaší pokožky!



Krémový mycí gel

Collagen Active

Aktivní složky:

 hydrolyzovaný kolagen

 kyselina myristová

 kyselina laurová

 vitamín E



Přírodní mastné kyseliny 

zabezpečí jemnou očistu pokožky bez 

narušení jejích bariérových vlastností.
Kyselina myristová (získává se z muškátového 
oříšku):

 pomáhá obnově obranných schopností pokožky;

 pomáhá bojovat se stárnutím pokožky;

 zvyšuje pronikání jiných užitečných složek do kůže.

Kyselina laurová (získává se z vavřínového oleje):

 je součástí ženského mateřského mléka a v raném 
dětství chrání děti před nemocemi;

 má antimikróbní účinek;

 má antioxidační vlastnosti.



Vitamín Е (tocopherol) –

„vitamín mládí“:

 umožňuje pleti vypadat mladší, vyživuje a 
hydratuje ji, regeneruje, posiluje bariérovou 
vrstvu epidermis;

 napomáhá regeneraci kožních buněk, posiluje 
jejich obranné schopnosti;

 silný antioxidant, chrání buňky před 
poškozením, zpomaluje formování volných 
radikálů; 

 zvyšuje odolnost kůže vůči působení UV 
paprsků;

 zúčastňuji se důležitých procesů tkáňového 
metabolismu, zabraňuje zvýšené propustnosti a 
lámavosti kapilár.

Odborný název vitamínu E - tokoferol, v překladu z řečtiny znamená „přinášející 

zrození“



Účinky krémového mycího 

gelu Collagen Active

 Efektivně čistí kůži od špíny a make-upu. 

 Udržuje přirozenou úroveň hydratace. 

 Posiluje bariérové schopnosti kůže.
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Jemný hydratační tonikum

Collagen Active

Aktivní složky:

 hydrolyzovaný kolagen

 vitamín Е

 výtažek z vilínu virginského



zlepšuje mikrocirkulaci, pomáhá odvádění 
tekutin, zmírňuje otoky;

obsahuje bioflavonoidy – rostlinné látky 
podobné vitamínům, mají výrazné  
antioxidační účinky;

obsahuje taniny, které tonizuji pokožku a 
zužující póry..

„Ořech čarodějnic“– takovou přezdívku 
dostal vilín kvůli svým podivuhodným 
vlastnostem: rozkvétá v polovině podzimu, v 
noci květy tuhnou od mrazu a ve dne se 
roztají a otevírají se…

Výtažek z vilínu virginského:



Účinky jemného 

hydratačního tonika

Collagen Active

 Osvěžuje a hydratuje pokožku, 
obnovuje hydrolipidní rovnováhu, 
napomáhá obnově kolagenových 
vláken. 

 Odstraňuje podráždění, posiluje 
přirozené obranné mechanismy 
pokožky.

 Zvyšuje efektivitu působení přípravků 
následných fází péče. 

 Neobsahuje alkohol!
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Intenzivní liftingový –

krém na obličej Collagen 

Active

Aktivní složky:

 hydrolyzovaný kolagen

 kyselina hyaluronová

 výtažek z aloe vera



 Právě díky kyselině hyaluronové 
člověk na 80% se skládá z vody.

 Pokud do 1 litru vody přidáte pouhé 2 
ml kyseliny hyaluronové, vznikne 
hustá gelovitá konzistence.

 „Efekt pampersu“: 

voda absorbovaná kyselinou 
hyaluronovou se udržuje uvnitř kůže 
a nevypařuje se. 

 Kyselina hyaluronová – „past“ na 
volné radikály.

Kyselina hyaluronová –

„královna“ hydratace pleti:



„Rostlina-lékárna“: obsahuje více než 200 
biologicky aktivních látek

 Aloe – „dopravní prostředek“: doručuje 
užitečné látky do kůže 3-4 krát rychleji než 
voda.

 Aloe – „univerzální lékař“: uspokojuje 
nároky jakéhokoliv typu pokožky.

 Aloe hydratuje kůži díky obsahu 
polysacharidů, jež rostliny využívají coby 
vodní „rezervoáry“. 

Alexandr Makedonský se rozhodl dobýt 
ostrov Sokotra, aby měl přístup k aloe…

Výtažek z aloe vera



Působení intenzivního 

liftingového krému na 

obličej Collagen Active

 Navrací pleti pružnost a elasticitu.

 Zmenšuje výskyt vrásek, změkčuje 
pokožku, stimuluje produkci 
vlastního kolagenu.

 Zlepšuje barvu tváře, zesvětluje 
pigmentové skvrny, chrání pokožku 
před negativním působením okolního 
prostředí.

123



Zpevňující a liftingová 

emulze na obličej a krk 

Collagen Active

Aktivní složky:

hydrolyzovaný kolagen

kyselina hyaluronová

výtažek z aloe vera



 Zpomaluje proces stárnutí 
pokožky, zvyšuje její pružnost, 
vyhlazuje texturu.

 Hydratuje kůži, aktivuje proces 
buněčné regenerace. 

 Hodí se pro pleť s příznaky únavy.

Působení 

zpevňující a liftingové 

emulze na obličej a krk 

Collagen Active
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Modelující gel na oval 

obličeje Collagen Active

s kofeinem
Kofein – energetický stimulátor kůže:
odstraňuje stagnující jevy a tonizuje 
pleť;
Obsahuje kyselinu linoleovou, která 
zvyšuje  bariérovou funkci kůže, chrání ji 
před vysoušením a stárnutím;
Stimuluje látkovou výměnu v buňkách.



Působení gelu modelujícího 

oval obličeje Collagen Active
 Zpomaluje procesy stárnutí 

pokožky, zvyšuje její pružnost a 
vyhlazuje texturu.

 Vypíná a zpevňuje pokožku, 
zlepšuje lymfodrenáž a viditelně 
zmenšuje množství tuku v oblasti 
tváří a podbradku.

 Zmenšuje hloubku vrásek, 

formuje obrysy obličeje.
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Liftingový krém na 

kontury očí

Collagen Active

Aktivní složky:

hydrolyzovaný kolagen

kyselina hyaluronová

glykoproteiny



Pokožka kolem očí zvlášť 

potřebuje stimulaci syntézy 

kolagenu:
 má velice omezené množství 

kolagenových vláken;

 vlákna jsou uspořádaná ve formě 
síťky, tudíž se kůže víček snadno se 
roztáhne a ztrácí tonus.

 hydrolyzovaný kolagen, kyselina 
hyaluronová a glykopreteiny aktivují 
syntézu kolagenu.

 glykoproteiny (z řec. glykus – sladký a 
protein - bílkovina) – to jsou proteiny s 
navázanými sacharidy.



Působení liftingového 

krému na kontury očí

Cllagen Active

 Vypíná pokožku kolem očí, navrací jí 
mládí a zdraví.

 Odstraňuje únavu a pocit těžkých víček. 

 Zmenšuje otoky a tmavé kruhy pod 
očima, vyhlazuje pokožku.
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Masky Collagen Active –

„restaurace“ pro pokožku

Masky, které nelze připravit v 

domácím prostředí...



Výtažek z mořských řas –

„baterka energizer“ pro 

buňku:
Obsahuje minerální energetický komplex:

zinek představuje důležitou složku více než 200 
fermentů, které se zúčastňují procesů látkové výměny a 
obnovy tkání;

měď pomáhá zacelení ran a odřenin, aktivuje růst 
buněk;

hořčík je nepostradatelný pro fungování fermentů, které 
se účastní utváření pojivových tkání;

obsahuje kyselinu alginovou, která vypíná a hydratuje 
kůži, jelikož je schopná absorbovat vodu o hmotnosti 
téměř 300 krát větší než je její vlastní hmotnost.

Fakt: 1 kg mořských řas obsahuje tolik mědi, zinku a 
hořčíku, kolik má 10 tun mořské vody.



Křišťálová kolagenová 

maska na oční víčka

Collagen Active

Aktivní složky:

hydrolyzovaný kolagen

vitamín Е

kyselina pantothenová



Kyselina pantothenová

(vitamín В5):
 buněčný energetik, napomáhá obnově 

kožních buněk a zvyšuje jejich přirozenou 
obranu;

 „antistresový vitamín“ pro kůži, 
napomáhá regeneraci tkání;

 zlepšuje buněčný metabolismus.

Název „pantothenová“ pochází z řeckého 
panthos – „všude“, což ukatuje na 
důležitost  vitamínu B5.



Působení křišťálové 

kolagenové masky na oční 

víčka Collagen Active

 Hydratuje pokožku, zabraňuje 
ztrátě vláhy.

 Vyhlazuje drobné vrásky.

 Má liftingový efekt. 
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Korigující maska na 

obličej Intenzivní lifting

Collagen Active

Aktivní složky:

hydrolyzovaný kolagen

výtažek z mořských řas

výtažek z aloe vera



Působení masky 

Intenzivní lifting

Collagen Active

 Výrazný  liftingový efekt.

 Vyhlazuje síť drobných vrásek.

 Hydratuje, obnovuje elasticitu 
kůže.
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