
WELLMAXX COLLAGEN 

 

Kozmetická séria pre obnovu kolagénu, 

elastínu a kyseliny hyalurónovej! 



 

ČO JE KOLAGÉN? 

Kolagén je nevyhnutný endogénny proteín, ktorý vytvára zväzky 
elastických vlákien. Tento rozhodujúci proteín má stabilný a 
spevňujúci účinok - v prvom rade je to viditeľné na pokožke. Vedeli 
ste, že naše spojivové tkanivo tvorí kolagén a jeho podiel je až 
60%? 

Elasticita pokožky je výsledkom sofistikovanej interakcie: spolu s 
elastínom stabilný proteínový kolagén krásy utkáva v našej 
pokožke spevňujúcu sieť vlákien. Súčasťou tejto siete je aj 
kyselina hyalurónová - spolu viažu vlhkosť. Je to účinná symbióza, 
ktorá prispieva k udržaniu objemu a pružnosti pokožky. 

Prirodzený proces starnutia vedie v priebehu času k odbúravaniu 
kolagénu a elastínu. Dôsledok: V zrkadle objavíte nežiaduce línie 
a zníženú pružnosť pokožky („ochabnutie“) Dobrá správa: Môžete 
aktívne zvýšiť produkciu kolagénu v tele! Ako to urobiť? Vďaka 
inovatívnemu programu proti starnutiu, ktorý sa zameriava na 
novú tvorbu presne tohto proteínu! 

 

 

 

 

 

 

 



Wellmaxx Collagen velvety skin firming 
booster 24h fluid 

Jemne sa topiaca tekutina na tvár 24 
hodín sľubuje nielen príjemne ľahkú 
starostlivosť o vašu každodennú rutinu 
krásy - vysoko účinné a koncentrované 
účinné látky majú predovšetkým potenciál 
optimálne podporovať sieť kolagénových a 
elastínových vlákien vo vašej pokožke: 

Inteligentná účinná látka MatriGenics® z 
prírodných rias wakame účinne reaktivuje 
kolagén, kyselinu hyalurónovú a syntézu 
elastínu, koncentrovaná kyselina 
hyalurónová podporuje maximálnu 
absorpciu vlhkosti a vysokokvalitné oleje z 
hroznových jadierok a jojoby poskytujú 
ďalší faktor starostlivosti a pocit hladkej 
pokožky. 

Okrem toho môže vitamín E zvýšiť schopnosť pokožky viazať vodu a chrániť ju pred 
škodlivými vplyvmi prostredia. Tento vysoko efektívny komplex aktívnych zložiek tak 
môže prispieť k mladistvo napnutému vzhľadu pokožky. Zažite to sami! 

MatriGenics:  • Optimalizuje syntézu kyseliny hyaluronovej, kolagénu a elastínu, • 
redukuje objem a plochu vrások a pôsobí proti vráskovaniu pokožky. 

Jojobový a hroznový olej:  • Jemná starostlivosť bez mastného filmu • Hladký pocit 
pokožky 

Kyselina hyalurónová:  • Zaručuje trvalú hydratáciu pokožky.  • Prispieva k plnej, 
hladkej pleti. 

Vitamín E:  • Zlepšuje absorpciu vlhkosti.  • Chráni pred starnutím vplyvom vonkajších 
vplyvov. 

Ľahká 24 hodinová starostlivosť pre náročnú pleť. Táto vyživujúca, mäkká 
tekutina dodáva pokožke vysoko kvalitnú kyselinu hyalurónovú a ďalšie účinné látky na 
hydratáciu pokožky. Účinné látky MatriGenics®, s minerálmi a esenciálnymi 
aminokyselinami, pomáhajú dodávať pokožke tie správne  “boosters” (posilňujúce látky) 
na optimalizáciu syntézy hyalurónu, kolagénu a elastínu. Pleť je intenzívne hydratovaná 
a žiarivo krásna. 

Použitie: Naneste na očistenú tvár ráno a večer. 



Wellmaxx Collagen velvety skin smoothing body 
cream 

Pevné a krásne telo - kto by to nechcel? Objavte 
teraz inovatívnu starostlivosť proti starnutiu celého 
tela: kolagénový telový krém WELLMAXX ! 

Obsiahnutý komplex účinných látok podporuje tvorbu 
kolagénových vlákien a tým zanecháva pokožku po 
celom tele pevnejšou a pružnejšou: Inteligentná 
účinná látka MatriGenics® reaktivuje mnoho funkcií, 
ktoré sú v našom tele zodpovedné za kontrolu 
syntézy kyseliny hyalurónovej, kolagénu a elastínu. 

Týmto spôsobom kolagénový telový krém 
WELLMAXX optimalizuje pružnosť a pevnosť 
pokožky a poskytuje dodatočný prísun vlhkosti 

koncentrovanou kyselinou hyalurónovou. Výsledok: Vaša pokožka vyzerá pevnejšie a 
cíti sa nádherne zamatovo hebká! 

MatriGenics: •  Aktivuje syntézu kyseliny hyalurónovej, kolagénu a elastínu, a tak 
zlepšuje štruktúru pokožky- 

Vitamín E + oleje: •  Optimálna ochrana pred vplyvmi prostredia a zamatový pocit 
pokožky.  

Kyselina hyalurónová: • Zaručuje trvalú hydratáciu pokožky. • Prispieva k plnej, 
hladkej pleti. 

Použitie: Naneste rovnomerne na pokožku celého tela a jemne vmasírujte do pokožky.  


