


Kolagen – architekt skóry 

 

Włókna kolagenowe są „szkieletem” podpierającym skórę. 

Jeżeli złożymy włókna kolagenowe o grubości 1 mm – są 
one w stanie wytrzymać obciążenie ponad 10 kg – niczym 
lina lub drut. 

 

Najwyższy budynek - Willis Tower- znajdujący się w 
amerykańskim „mieście wiatrów”- Chicago naśladuje 
naturalną architekturę włókien kolagenowych. Swoją 
formą przypomina paczkę papierosów, z której 
powyciągano – na różną wysokość – papierosy. 



«Białko młodości » 

 70% białka młodej skóry stanowi kolagen. 

 W wieku 40 lat zawartość kolagenu w skórze 
zmniejsza się prawie dwukrotnie w stosunku do 
jego zawartości w skórze dwudziestolatka. 

 Pojawienie się zmarszczek – innych niż mimiczne 
– jest pierwszym symptomem niedostatku kolagenu 

 



Kosmetyki z linii Collagen Active 

zawierają hydrolizowany kolagen 

Zalety cząsteczek kolagenu 

hydrolizowanego: 

 

 
 Posiadają optymalny rozmiar;  

 delikatnie pokonują barierę skóry; 

 jest bardzo dobrze przyswajany przez skórę; 

 stymuluje syntezę własnego kolagenu zawartego  

w skórze. 

  

Hydrolizowany kolagen to „osobisty trener” dla Twojej 

skóry! 



Żel – krem do mycia 

 Collagen Active 

 
 

Składniki aktywne: 

  kolagen hydrolizowany 

  kwas mirystynowy 

  kwas laurynowy 

  witamina Е 

 



Naturalne kwasy tłuszczowe 

zapewniają delikatne oczyszczenie 

skóry, bez naruszenia jej właściwości 

ochronnych. 

 Kwas mirystynowy ( otrzymywany z owoców Muszkatołowca korzennego – 
gałki muszkatołowej): 

 sprzyja regeneracji ochronnych właściwości skóry; 

 pomaga w walce ze starzeniem się; 

 wzmaga przenikanie w głąb skóry innych pożytecznych  składników. 

 

 

Kwas laurynowy (otrzymywany z oleju z liści Wawrzynu szlachetnego): 

 wchodzi w skład mleka kobiecego, chroni dzieci przed chorobami; 

 posiada działanie przeciwmikrobowe; 

 posiada właściwości antyoksydacyjne. 
 



Witamina Е (tocopherol) –  

„witamina młodości” 

 

 

 odpowiada za młody wygląd skóry, odżywia ją i nawilża,  
 regeneruje, wzmacnia ochronna warstwę naskórka; 

 sprzyja odradzaniu się komórek skóry, wzmacniając ich      
 właściwości regenerujące; 

 silny antyoksydant, chroni komórki przed podrażnieniem, 
 opóźnia tworzenie się wolnych rodników;  

 czyni skórę bardziej odporną na działanie promieni UV; 

 uczestniczy w procesie oddychania komórkowego i innych 
 ważnych procesach metabolizmu komórkowego,  
 zapobiegając podwyższonej przenikalności i 
 kruchości naczyń włosowatych (kapilarów). 

 

W nauce witamina E nazywana jest tokoferolem, co w 
tłumaczeniu z greckiego oznacza „przynoszący 
narodziny”. 



Działanie żelu -kremu do mycia 

twarzy Collagen Active 

 

  Efektywnie oczyszcza skórę z 
 zanieczyszczeń i resztek makijażu. 

  Podtrzymuje naturalny poziom nawilżenia.  

  Wzmacnia właściwości ochronne skóry 
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Delikatny tonik nawilżający 

Collagen Active 

 

Składniki aktywne: 

           -hydrolizowany kolagen 

           -witamina Е 

           - ekstrakt z oczaru wirginijskiego 

 



 

 poprawia mikrocyrkulację, sprzyja odpływowi 

 cieczy,  usuwając obrzęk; 

 

 zawiera bioflawonoidy – witaminopodobne 

 substancje  pochodzenia roslinnego, 

 posiadające silne  właściwości 

 antyoksydacyjne; 

 

 zawiera taniny, tonizujące skórę i zwężające pory. 

Orzech wiedźmy” – taką nazwę oczar otrzymał ze względu 

na swoje zadziwiające cechy: zakwita w samym środku 

jesieni – nocą kwiaty twardnieją pod wpływem mrozu, a 

w dzień – gdy lód odtajeje, rozkwitają… 

 

 
 

 

 

 

Ekstrakt z oczaru wirginijskiego: 

 

 



Działanie delikatnego toniku 

nawilżającego Collagen Active:  

 

 Odświeża i nawilża skórę, przywraca 
balans hydrolipidowy, sprzyja regeneracji 
włókien kolagenowych.  

 Usuwa podrażnienie, wzmacnia naturalne 
mechanizmy obronne skóry. 

 Podwyższa efektywność oddziaływania 
produktów kolejnych etapów pielęgnacji.  

 Nie zawiera alkoholu!  
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Intensywny krem liftingujący 

do twarzy Collagen Active 

 

 

  
Składniki aktywne: 

 Hydrolizowany kolagen 

 Kwas hialuronowy  

 Ekstrakt z aloesu  

 



 To właśnie dzięki kwasowi hialuronowemu 
człowiek w 80% składa się z wody. 

  Jeśli do 1 litra wody dodamy tylko 2 mg 
kwasu hialuronowego, otrzymamy gęstą masę 
o konsystencji żelu. 

  „Efekt pampersa”: woda zaabsorbowana 
przez kwas hialuronowy zatrzymywana jest 
wewnątrz skóry i nie wyparowuje. 

  Kwas hialuronowy – pułapka dla wolnych   
rodników. 

 

 

Kwas hialuronowy – „król” 

nawilżenia skóry:  

a każda z jego cząsteczek 

posiada do 1000 „sług” 

 



«Roślina - apteka”: zawiera ponad 200 
biologicznie aktywnych substancji 

 Aloes – „środek transportujący”: dostarcza 
 pożyteczne  substancje do skóry 3-4 
 razy szybciej niż woda  

 Aloes – „uniwersalne lekarstwo”: 
 zaspokaja potrzeby każdego typu skóry. 

 Aloes nawilża skórę dzięki posiadanym 
 polisacharydom –  substancjom, 
 które są dla roślin „rezerwuarami” 
 wody. 

 

Aleksander Macedoński postanowił podbić Wyspę 
Socotra, by zdobyć dostęp do aloesu 

Ekstrakt z aloesu 

 



Działanie intensywnego kremu 

liftingującego do twarzy 

Collagen Active 

 
 Przywraca skórze napięcie i 

 elastyczność. 

 Zmniejsza ilość pojawiających się 
 zmarszczek, zmiękcza skórę, 
 stymuluje produkcję kolagenu. 

 Poprawia koloryt skóry, plamy 
 pigmentacyjne czyni mniej widoczne, 
 chroni skórę przed negatywnym 
 działaniem otaczającego środowiska. 
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Emulsja wzmacniająca i 

napinająca do twarzy i szyi 

Collagen Active 

Składniki aktywne: 

 Hydrolizowany kolagen 

 Kwas hialuronowy 

 Ekstrakt z aloesu 

 



 Opóźnia proces starzenia się skóry, 
podwyższa jej sprężystość, wygładza 
teksturę.  

 Nawilża skórę, aktywizuje proces 
regeneracji komórek.  

 Polecana dla skóry z oznakami zmęczenia.  

 

Działanie emulsji wzmacniającej 

i ściągającej do twarzy i szyi 

Collagen Active 
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Żel modelujący owal twarzy 

Collagen Active z kofeiną  

Kofeina –energostymulator skóry: 

usuwa zaparcia i tonizuje skórę; 

zawiera kwas linolowy, który wzmacnia 
funkcje ochronne skóry, chroni ją przed 
przesuszeniem i starzeniem się; 

stymuluje wymianę substancji w komórkach. 

 



Działanie żelu modelującego 

owal twarzy  

Collagen Active z kofeiną  

 
 opóźnia procesy starzenia się skóry, podwyższa jej 

sprężystość i wygładza teksturę.   

 Wzmacnia skórę i działa liftingująco, poprawia 
limfodrenaż i znacznie zmniejsza ilość 
odkładającego się tłuszczu w okolicach policzków 
i podbródka. 

 Sprzyja zmniejszaniu się głębokości zmarszczek, 
formuje kontur twarzy. 
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Wzmacniająca esencja do cery 

naczynkowej Collagen Active 

Składniki aktywne: 

 Hydrolizowany kolagen- przywraca 
elastyczność naczyń krwionośnych  

(przyczyna „pajączków”- „słabe” naczynka)  

 Kwas hialuronowy – przywraca 
skórze hydrobalans (pękające naczynka 
oraz odwodnienie organizmu miną jak 
„ręką odjął”) 

 



 

Działanie wzmacniająca 

esencji do cery naczynkowej 

Collagen Active 

 Usuwa napięcie i koi skórę skłonną do 
pękania naczynek.  

 Zapewnia długotrwale nawilżenie i 
uczucie komfortu.  

  Aktywizuje metabolizm komórkowy, 
poprawia mikrocyrkulację, stymuluje 
system ochronny skóry. 
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Krem liftingujący kontur oka 

Collagen Active 

Składniki aktywne:  

 Hydrolizowany kolagen 

 Kwas hialuronowy 

 Glikoproteiny 

 



Skóra wokół oczu szczególnie 

wymaga stymulacji procesu 

produkcji kolagenu : 

 Posiada ona silnie ograniczoną liczbę włókien 
kolagenowych; 

 Włókna układają się w formie 
charakterystycznej siatki, dlatego też skóra 
powiek lekko rozciąga się i traci napięcie. 

 Hydrolizowany kolagen, kwas hialuronowy i 
glikoproteiny aktywizują produkcję kolagenu. 

 Glikoproteiny (z gresckiego glikos – „słodki” i 
protein – „białko”) – makrocząsteczki skóry, 
składające się z białek i cukrów. 

 



Działanie kremu liftingującego 

kontur oka Collagen Active 

 

Działa liftingująco na skórę wokół oczu, 
przywracając jej młody i zdrowy wyglad. 

 Usuwa zmęczenie i uczucie ciężkości powiek.  

 Zmniejsza worki i cienie pod oczami, 
wygładza skórę. 
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Maseczki Collagen Active – 

„restauracja” dla skóry 

Maseczki, jakich nie zdołasz 

przygotować w warunkach domowych 



Kryształowo-kolagenowa 

maseczka do twarzy  

Collagen Active 

 

Składniki aktywne: 

 hydrolizowany kolagen 

 ekstrakt z alg morskich 



Ekstrakt z alg morskich -  źródło 

energii dla komórek skóry, „bateria o 

przedłużonym działaniu”: 
 

Zawiera mineralny koktajl energetyczny: 

 cynk jest ważnym składnikiem ponad 200 enzymów, biorących 

 udział w procesach metabolizmu i odnowy tkanek; 

 miedź sprzyja gojeniu się ran i zadrapań, aktywizuje wzrost 

 komórek; 

 magnez jest niezbędny dla funkcjonowania enzymów, 

 uczestniczących w tworzeniu się tkanki łącznej; 

 zawiera kwas alginowy, który liftinguje i wygładza skórę poprzez 

 swoją niezwykła zdolność do absorbowania wody – 

 cząsteczka kwasu alginowego jest zdolna zatrzymać 

 prawie 300 razy więcej wody niż sama waży. 

Fakt 1: 1 kg alg morskich zawiera tyle samo miedzi, cynku i 

magnezu, ile znajduje się w 10 tonach wody morskiej. 

. 



 

Działanie kryształowo-

kolagenowej maseczki do 

twarzy Collagen Active 

Wzmacnia i tonizuje skórę. 

 

 Stymuluje produkcję własnego kolagenu. 
 

Wyrównuje teksturę skóry, opóźnia procesy 
starzenia.  
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Kryształowo-kolagenowa 

maseczka na powieki 

Collagen Active 

Składniki Aktywne: 

 Hydrolizowany kolagen 

 Witamina Е 

 Kwas pantotenowy  

 



Kwas pantotenowy 

(witamina B5): 
 

  źródło energii dla komórek, sprzyja 
 odnowie komórek skóry i podnosi ich 
 naturalną ochronę; 

 „antystresowa witamina” dla skóry, 
 sprzyja  odnowie tkanek; 

  poprawia metabolizm komórkowy. 
 

Nazwa „pantotenowy” pochodzi od greckiego 
panthos – „wszędzie” „wszechobejmujący”, co 
podkreśla ważną funkcję witaminy B5 w 
organizmie. 



Działanie kryształowo-

kolagenowej maseczki na 

powieki Collagen Active 

  Nawilża skórę, zapobiega utracie wody. 
 

 Sprzyja wygładzeniu drobnych zmarszczek. 
 

Działa liftingująco.  
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Korygująca maseczka do 

twarzy „Intensywny lifting” 

Collagen Active 

 

Składniki aktywne: 

 hydrolizowany kolagen 

 ekstrakt z alg morskich 



Działanie maseczki 

„Intensywny lifting” 

Collagen Active 

  Zapewnia efekt liftingu. 

  Wygładza drobne zmarszczki 

  Nawilża, przywraca 
elastyczność skóry. 
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Wzmacniający żel 

antycelulitowy Collagen 

Active na bazie kofeiny 
 Według statystyki celulit występuje u 8 na 10 

kobiet w wieku powyżej 15 lat 

  

  Kofeina aktywizuje naturalny proces lipolizy – 
rozpadu cząsteczek tłuszczów – i usuniecie ich z 
organizmu  

 

 Nie mylić: kofeina, stosowana od wewnątrz, 
przyjmowana z kawą i innymi produktami ją 
zawierającymi, pobudza proces tworzenia się 
celulitu!  



www.tiande.eu 


