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Przedstawiamy 
Codzienną Pielęgnację Cery z serią Ecollagen 

Tylko 4 kroki dziennie wystarczą, by cieszyć się młodą i zdrową cerą!

TWOJE MARZENIA – NASZĄ INSPIRACJĄ™



Czy zauważyłaś pojawienie się
   PIERWSZYCH ZMARSZCZEK? Do wszystkich 

typów cery 35+

„Nieśmiertelne, ponieważ nigdy  
się nie starzeją”
Roślinne komórki macierzyste są 
prawdziwym cudem natury. To najcenniejsze 
komórki organizmów roślinnych, ponieważ 
inicjują powstawanie wszystkich innych 
komórek. Udowodniono, że dzięki swojej 
unikalnej zdolności do regeneracji, stymulują 
wytwarzanie kolagenu w skórze i chronią go 
przed rozpadem.

„Udowodniona klinicznie 
fenomenalna skuteczność 
w redukcji zmarszczek”
Dzięki unikalnej sile roślinnych komórek 
macierzystych, nowo wytworzony kolagen 
wzmacnia strukturę skóry i wypełnia 
zmarszczki od wewnątrz. Udowodniliśmy 
w badaniu klinicznym, że używając kremów 
Ecollagen możesz pozbyć się nawet 1/3 
zmarszczek już w 12 tygodni**.

Dr Alain Mavon 
Dyrektor Instytutu Badań 
Skóry Oriflame 
O fenomenie roślinnych 
komórek macierzystych

Roślinne komórki 
macierzyste

przyszłość pielęgnacji przeciwzmarszczkowej

ROŚLINNE KOMÓRKI 
MACIERZYSTE

Cenne źródło niekończących się zdolności 
regeneracyjnych roślin. Udowodniono, że ekstrakt 

z roślinnych komórek macierzystych zwiększa 
wytwarzanie kolagenu w skórze o ponad 200%**. 
Nowo wyprodukowany kolagen pomaga wypełniać 

zmarszczki od wewnątrz, dzięki czemu skóra 
staje się gładsza.

33% MNIEJ ZMARSZCZEK** 

32

PRZED
Rozpad kolagenu w skórze 

skutkuje powstawaniem 
zmarszczek.

W TRAKCIE
Ecollagen przyspiesza odnowę 

kolagenu, który wypełnia 
zmarszczki od wewnątrz.

PO
Zmarszczki są widocznie 
spłycone, nawet o 1/3**.

Z wiekiem tracimy kolagen, co prowadzi do pojawienia się 
zmarszczek i utraty elastyczności skóry. Po 35. roku życia tracimy więcej 
kolagenu, niż produkujemy. Ten brak równowagi powoduje 
tworzenie się zmarszczek.

Naukowcy Oriflame czynili starania, aby znaleźć sposób na zmarszczki, 
który zapobiegałby utracie kolagenu. Wykorzystując najnowocześniej-
sze technologie, zidentyfikowali ekstrakt z roślinnych komórek 
macierzystych, który zwiększa wytwarzanie kolagenu  
w skórze o ponad 200%*.

Ten silnie działający ekstrakt jest kluczowym składnikiem kremów serii 
Ecollagen. Zwiększa wytwarzanie kolagenu, wypełnia zmarszczki od 
wewnątrz, zapewniając Twojej skórze gładszy i młodszy wygląd.

*Ekstrakt z roślinnych komórek macierzystych w teście 
in vitro
**Test kliniczny w grupie 31 kobiet używających kremu na 
dzień i kremu na noc przez 12 tygodni

REWOLUCJA 
W PIELĘGNACJI PRZECIWZMARSZCZKOWEJ

Seria Ecollagen wzbogacona ekstraktem z roślinnych 
komórek macierzystych



Przedstawiamy 4 Kroki Oriflame w Codziennej Pielęgnacji  
dla Młodej i Zdrowej Cery! Stosując się do naszych prostych 

wskazówek, zapewnisz swojej skórze doskonałą pielęgnację każdego dnia.
2 minuty – 2 razy dziennie – 4 proste kroki

Wystarczy tylko tyle!

CODZIENNA PIELĘGNACJA DLA MŁODEJ I ZDROWEJ CERY

Rano stosuj krem na dzień 
z filtrem, który nawilży i ochroni 
Twoją skórę przed szkodliwym 
działaniem promieni słonecznych. 
Wieczorem nakładaj krem na noc, 

który odżywia i regeneruje 
skórę podczas snu.

Skóra wokół oczu jest cieńsza  
 i delikatniejsza niż gdzie indziej, więc 
oznaki starzenia pojawiają się na niej 

najwcześniej. Dlatego stosuj krem pod 
oczy rano i wieczorem, nakładając 
jego niewielką ilość w okolice oczu. 
Regularne stosowanie kremu sprawi, że 
Twoja skóra będzie wyglądać świeżo, 

młodo i zdrowo.

Niezwykle wysoka koncentracja 
składników aktywnych zawartych 
w serum sprawia, że wnikają one 

głęboko w skórę, wykazując wyjątkową 
skuteczność przeciwzmarszczkową. 
Stosuj serum pod krem na dzień – 
wystarczy jedna kropla rano  

i wieczorem.

Dokładne oczyszczenie skóry 
przygotowuje ją do lepszego 

wchłaniania kosmetyków. 
Użyj żelu, aby usunąć 

zanieczyszenia i zastosuj tonik, 
aby ukoić skórę i przywrócić jej 
naturalną równowagę. Stosuj 

rano i wieczorem.

SERUMMLECZKO TONIK KREM POD OCZY KREM NA DZIEŃKREM NA NOC

Wystarczą TYLKO 2 minuty 2 razy dziennie,
ABY WYGLĄDAĆ MŁODZIEJ!

54

OCZYSZCZANIE
KROK1

PIELĘGNACJA 
OKOLIC OCZU

KROK2
UPIĘKSZANIE
KROK3

NAWILŻANIE
KROK4

proste
kroki

razy dziennieminuty22
4



Krem pod oczy wypełniający 
zmarszczki Ecollagen
[kod: 26687]

Potrójne działanie przeciwzmarszczkowe 
kremu, zawartego w chłodzącym 
aplikatorze kulkowym:
• Zmniejsza zmarszczki i cienie pod oczami
• Poprawia mikrokrążenie
• Niweluje opuchnięcia

Chłodzący 
aplikator 
kulkowy

potwierdza*)

*Testowane w grupie 68 kobiet 
przez 6 tygodni

Sprawia, że skóra 
w okolicach oczu 
staje się bardziej 
jędrna

76%
Wspomaga działanie 
kremu redukujące 
opuchnięcia  
i cienie pod oczami

Pieniący się żel do mycia twarzy Ecollagen
[kod: 30141]

Już jedna kropla tego mocno pieniącego się żelu 
wystarczy, aby usunąć ze skóry wszelkie 
zanieczyszczenia i natychmiast ją odświeżyć. 
• Pozostawia uczucie świeżości, ukojenia i komfortu.
• Zwilż twarz wodą, spień żel i spłucz.
 

Wygładzający tonik Ecollagen Skin 
Perfecting
[kod: 30139]

Lekki, odświeżający tonik:
• Z kwasami AHA (kwasy alfa-hydroksylowe), 
które złuszczają i wygładzają skórę
• Z ekstraktem z roślinnych komórek 
macierzystych, który pomaga redukować 
zmarszczki 

OCZYSZCZANIE
KROK1

76

PIELĘGNACJA 
OKOLIC OCZU

KROK2



Serum 
przeciwzmarszczkowe na 
noc Ecollagen Overnight 
Skin Perfector
[kod: 26690]

Serum przeciwzmarszczkowe 
wzbogacone ekstraktem  
z roślinnych komórek 
macierzystych i unikalną 
mieszanką kwasów 
hydroksylowych.

Ultraskuteczna formuła 
o działaniu potwierdzonym 
w 5 obszarach:
• Wyraźnie redukuje 
zmarszczki*
• Rozświetla cerę i wzmacnia 
jej naturalny blask*
• Zwęża pory**
• Wyrównuje koloryt cery*
• Natychmiast wzmacnia 
strukturę skóry**

Stosuj rano i wieczorem.

*Test kliniczny w grupie 41 kobiet stosujących 
jednocześnie krem na dzień, krem na noc i serum 
przez 12 tygodni
**Test konsumencki w grupie 56 kobiet 
przez 4 tygodnie
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*Ekstrakt z roślinnych komórek 
macierzystych w teście in vitro

Zwiększa wytwarzanie 
kolagenu o ponad

+200%*

Krem wypełniający zmarszczki 
Ecollagen na noc
[kod: 26686]

Bogata, odżywcza formuła z ekstraktem  
z roślinnych komórek macierzystych.
• Wypełnia zmarszczki od wewnątrz
•  Zapobiega pojawianiu się nowych
zmarszczek
• Wygładza skórę

Krem wypełniający 
zmarszczki Ecollagen 
na dzień SPF 15 
[kod: 26685]

Krem na dzień 
z ekstraktem z roślinnych 
komórek macierzystych.
• Pomaga wypełnić 
zmarszczki od wewnątrz
• Zapobiega powstawaniu 
zmarszczek
• Zawiera filtr SPF 15

Wypełnia zmarszczki  
i wygładza skórę 

83% potwierdza*)

*Testowane w grupie 68 kobiet przez 
6 tygodni

UPIĘKSZANIE
KROK3

NAWILŻANIE
KROK4



PO
ZI

OM MENADŻERA

Zostań MENADŻEREM 
już teraz! 
Dzięki dodatkowym punktom PP.

Wystarczy, że w Twojej sieci zostanie 
sprzedanych 25 zestawów, 

a zostaniesz MENADŻEREM  
w trakcie jednego Katalogu!

Każdy 
ZESTAW

wcześniej

20% więcej PP tylko 
przy zakupie 

zestawu Ecollagen

54 PP

65 PP 
TERAZ

12%
1600 PP

Zarabiaj więcej i rozwijaj 
swój biznes dzięki 
zestawom 
Ecollagen

NAJLEPSZA
CENA

TYLKO W ZESTAWIE
Cena w Katalogu

219,00*

*Podana cena może ulec zmianie Kod zestawu: 621412 1110


