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KURACJA ANTI-AGING

Odmładzające kosmetyki i suplementy diety 



Kolagen odpowiadający za jędrność i gęstość skóry oraz nawilżający kwas hialuronowy zaczynają 
zanikać już po 25. roku życia, natomiast niedobory koenzymu Q10 spowalniającego pojawianie się 
zmarszczek i wiotczenie skóry najczęściej występują po ukończeniu 30 lat. Dlatego aby wygrać wyścig 

z upływającym czasem, przeciwzmarszczkową kurację warto rozpocząć jak najwcześniej. 

STARZENIE SIĘ SKÓRY
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ZNACZENIE PIELĘGNACJI TWARZY

Każdego dnia nasza cera jest narażona na działanie wielu negatywnych czynników zewnętrznych. 
Dlatego też wymaga szczególnej troski. Aby była zawsze odpowiednio chroniona i intensywnie 
nawilżona, niezbędne jest regularne wykonywanie we własnym domu określonych zabiegów 
kosmetycznych. Ponadto konsekwentna pielęgnacja zapobiega przedwczesnemu pojawianiu się 

zmarszczek i zmniejsza widoczność już obecnych.  
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Przygotowany przez nas zestaw anti-aging doskonale nadaje się do pielęgnacji cery dojrzałej. Został 
skompletowany tak, aby znacznie poprawić jej jędrność i nawilżenie, zredukować przebarwienia oraz 
oznaki starzenia. Obejmuje codzienne i cotygodniowe zabiegi. Może być stosowany zarówno leczniczo, 
jak i profilaktycznie. Składa się z kosmetyków oraz suplementów diety, dzięki czemu pozytywnie 

oddziałuje na skórę i od zewnątrz, i od środka.

ZESTAW DLA MŁODEGO WYGLĄDU
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Starzejemy się, gdy nasze komórki tracą zdolność do regeneracji. Szkód spowodowanych 
przez wolne rodniki nie da się uniknąć, ale można je zminimalizować. Jak? Dzięki 
antyoksydacyjnemu działaniu suplementów diety Collabeauty Q10 Expert  
oraz Hyaluronic Acid. Kolagen czyni skórę jędrną, gładką i sprężystą oraz zapobiega 

tworzeniu się zmarszczek, natomiast kwas hialuronowy intensywnie ją nawilża.

PIELĘGNACJA SKÓRY OD WEWNĄTRZ
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W produktach linii GOLD REGENESIS przeznaczonych do skóry dojrzałej znajdziesz 
m.in. bioprzyswajalne złoto koloidalne, które:

▪ niweluje istniejące zmarszczki i zapobiega powstawaniu nowych
▪ stymuluje syntezę kolagenu i elastyny, dbając o odpowiednie napięcie i elastyczność

▪ wpływa na optymalne nawilżenie
▪ ułatwia wnikanie składników aktywnych w głębsze warstwy

▪ stymuluje wymianę mikroelementów wewnątrz skóry, przyczyniając się do jej intensywnego 
odżywienia

▪ przywraca naturalną witalność i blask
▪ podnosi odporność na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych

GOLD REGENESIS
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Przywraca skórze odpowiedni poziom pH, idealnie przygotowując ją do aplikacji 
kolejnych kosmetyków. Zawiera wspaniale kojącą wodę różaną oraz doskonale 
nawilżający kwas hialuronowy. 

• o łagodnej, bezalkoholowej formule 
• dzięki wyjątkowej, żelowej konsystencji znakomicie się wchłania 
• nie klei się i nie pozostawia nieprzyjemnego uczucia ściągnięcia skóry
• pozostawia cerę odświeżoną i wygładzoną

TONIK ODMŁADZAJĄCY W ŻELU 
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KREM ODMŁADZAJĄCY POD OCZY

Zawiera wartościowy kompleks peptydów biomimetycznych 
– heksapeptyd-8 wygładza zmarszczki mimiczne i dzięki 
właściwościom dermoodprężającym wpływa na proces ich 
powstawania, a tetrapeptyd-5 zmniejsza widoczność cieni  
i opuchlizny pod oczami. 

• przywraca skórze sprężystość, elastyczność i gładkość 
• walczy z oznakami starzenia i zmęczenia
• z bisabololem z rumianku o działaniu regenerującym  

i łagodzącym
• przebadany pod nadzorem lekarza okulisty
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Zawiera rozświetlające złoto koloidalne oraz resweratrol z czerwonych 
winogron, które wpływają na produkcję kolagenu i elastyny 
odpowiadających za właściwe napięcie skóry. 

• ratunek dla cery potrzebującej ujędrnienia 
• doskonale ją wygładza i przywraca jej elastyczność
• z odżywczym masłem shea i nawilżającym kwasem hialuronowym 
• wzbogacony kompleksem ceramidów wzmacniającym naturalną 

barierę ochronną skóry

KREM ODMŁADZAJĄCY NA DZIEŃ
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Opracowany z myślą o odnowie skóry podczas snu, kiedy jej komórki 
znacznie intensywniej się dzielą i regenerują. Dzięki formule bogatej w oleje 
jojoba, arganowy, różany i kokosowy oraz kompleks ceramidów dogłębnie ją 
odżywia, przywracając jej blask. 

• znakomicie wygładza i uelastycznia cerę, walcząc z oznakami starzenia 
• z resweratrolem z czerwonych winogron o silnym działaniu 

antyoksydacyjnym
• wzbogacony o niacynamid redukujący szorstkość skóry oraz poprawiający 

jej koloryt i funkcje bariery ochronnej

KREM ODMŁADZAJĄCY NA NOC
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PEELING ODMŁADZAJĄCY DO TWARZY

Skutecznie oczyszcza i odświeża cerę, pozostawiając gładką i delikatnie 
rozjaśnioną. Za sprawą kryształków korundu dokładnie złuszcza 
zrogowaciały naskórek, zapewniając efekt kosmetycznej mikrodermabrazji. 

• z lukrecją, która pięknie wyrównuje koloryt skóry oraz wykazuje 
działanie antyoksydacyjne, spowalniając procesy jej starzenia się 

• wzbogacony o łagodzące, nawilżające i regenerujące składniki aktywne 
• doskonale przygotowuje skórę do dalszej pielęgnacji
• polecany do każdego rodzaju cery, szczególnie suchej i dojrzałej
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LUKSUSOWY OLEJEK DO TWARZY

Ekskluzywna kompozycja drogocennych składników pochodzenia roślinnego, które 
za sprawą wysoko skoncentrowanej dawki witamin i antyoksydantów zapewniają 
skórze intensywne odżywienie, nawilżenie i regenerację, przywracając zdrowy  
i promienny wygląd. 

• zawiera oleje: arganowy, jojoba, słonecznikowy, sojowy, rycynowy, nagietkowy, 
różany, ryżowy, z awokado i wiesiołka

• został wzbogacony o starannie wyselekcjonowane olejki eteryczne: geraniowy, 
ylang-ylang i neroli

• idealny pod makijaż
• dzięki ściągaczowi do pipety łatwo się dozuje i nakłada na twarz
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HIALURONOWA MASKA NA TKANINIE HYDRO THERAPY

Właściwości okluzyjne płachty znacznie zwiększają przenikanie 
składników odżywczych w głąb cery. Dzięki temu doskonale ją 
napinają, wygładzając drobne zmarszczki, intensywnie odżywiają  
i skutecznie regenerują.

• zawiera bogactwo składników naturalnie występujących  
w skórze, takich jak kwas hialuronowy, kompleks aminokwasów, 
sól sodowa kwasu piroglutaminowego i mocznik, które za sprawą 
zdolności wiązania wody intensywnie i długotrwale ją nawilżają, 
pozostawiając jędrną i aksamitnie gładką
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COLLABEAUTY Q10 EXPERT 

Zapewnia kompleksową pielęgnację skóry od wewnątrz:

• kolagen z dorsza atlantyckiego pozytywnie oddziałuje na jej 
kondycję, przyczyniając się do ujędrnienia i poprawy elastyczności

• witamina C pomaga we właściwej produkcji kolagenu
• koenzym Q10 – naturalnie wytwarzany przez organizm składnik, 

którego produkcja zmniejsza się wraz z wiekiem – spowalnia 
pojawianie się zmarszczek i wiotczenie skóry

• witamina A i cynk wspomagają zachowanie zdrowej skóry, a miedź 
utrzymanie jej prawidłowej pigmentacji
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CZYTAJ WIĘCEJ

https://pl.fmworld.com/aktualnosci/profesjonalna-pielegnacja-skory-od-wewnatrz-s-2142/
https://pl.fmworld.com/aktualnosci/profesjonalna-pielegnacja-skory-od-wewnatrz-s-2142/


HYALURONIC ACID

Drogocenne składniki dla pięknego wyglądu:

• kwas hialuronowy nawilża, poprawia napięcie i elastyczność 
skóry

• witamina A i biotyna wspierają jej prawidłowe 
funkcjonowanie

• witaminy E i C oraz selen chronią ją przed stresem 
oksydacyjnym

• witamina D wspomaga proces podziału komórek
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CZYTAJ WIĘCEJ

https://pl.fmworld.com/download/download/kwas-hialuronowy_1661511346.pdf
https://pl.fmworld.com/download/download/kwas-hialuronowy_1661511346.pdf


EFEKTY 6-TYGODNIOWEJ KURACJI

Zastosowane produkty: 
• Tonik odmładzający w żelu: 1 × dziennie
• Krem odmładzający na dzień: 1 × dziennie
• Krem odmładzający na noc: 1 × dziennie
• Krem odmładzający pod oczy: 2 × dziennie (rano i wieczorem)
• Peeling odmładzający do twarzy: 1 × tygodniowo
• Luksusowy olejek do twarzy: 2 × dziennie po 2 krople (rano i wieczorem) + 1 × tygodniowo 2 krople 

przed nałożeniem maski 
• Hialuronowa maska na tkaninie Hydro Therapy: 1 × tygodniowo
• Collabeauty Q10 Expert: 5 g 1 × dziennie
• Hyaluronic Acid: 1 × dziennie przed tydzień

PRZED                                          PO
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