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Kolagen Naturalny SOUVRE INTERNATIONALE 

Platinum (do twarzy, szyi i dekoltu)  

C0102 | 100 ml  

 

OPIS PRODUKTU 

Kolagen Platinum (do twarzy, szyi i dekoltu) przeznaczony jest do intensywnej pielęgnacji każdego 

rodzaju skóry. Szczególnie polecany jest jednakże do pielęgnacji cery dojrzałej, suchej i wrażliwej. 

Zalecany jest przede wszystkim do kosmetyki twarzy i dekoltu. Przeznaczony jest do stosowania 

zarówno w gabinetach kosmetycznych jak i w warunkach domowych. Jest półpłynnym żelem  

o odcieniach od klarownej bieli do perłowej szarości. Forma żelu ułatwia aplikację i rozprowadzenie. 

Do pielęgnacji ciała polecamy Kolagen Silver (do ciała). Kolagen Graphite (do włosów i paznokci) 

polecany jest do pielęgnacji włosów i paznokci oraz jako dodatek do kąpieli. 

SKŁAD 

Aqua, Collagen, Caprylyl Glycol, Elastin, Lactic Acid.  

         SKŁADNIKI AKTYWNE 

KOLAGEN: jest białkiem, które stanowi ok. 30% całkowitej masy białka ludzkiego i aż 70% białka skóry. Kolagen wraz  

z elastyną tworzą w skórze właściwej elastyczną siateczkę, która nadaje skórze sprężystość i jędrność a także stanowi podporę dla 

fibroblastów. Ponadto kolagen posiada nadzwyczajną zdolność wiązania wody przez co wpływa na prawidłowe nawilżenie skóry. 

Kolagen pobudza procesy odnowy, głęboko regeneruje, nawilża i ujędrnia skórę. 

ELASTYNA: elastyna jest białkiem nierozerwalnie występującym z kolagenem. Oba te białka łącznie tworzą  

w skórze właściwej elastyczną siateczkę, która nadaje skórze sprężystość i jędrność a także stanowi podporę dla fibroblastów. 

CAPRYLYL GLYCOL: jest substancją identyczną z naturalną, tzn. jest syntezowany przez człowieka,  

ale posiada strukturę chemiczną identyczną jak związek naturalny. Składnik ten dzięki swojej budowie jest jednocześnie czynnikiem 

nawilżającym (humektantem) i delikatnie natłuszczającym skórę. Obecność krótkołańcuchowego kwasu tłuszczowego ułatwia 

wchłanianie Naszego preparatu w głąb skóry a jednocześnie poprzez delikatne natłuszczenie zapobiega ucieczce z niej wody.  

KWAS MLEKOWY: jest kwasem owocowym i należy do grupy alfahydroksykwasów (AHA). Ponadto kwas mlekowy jest „zielonym” 

surowcem gdyż pozyskiwany jest ze źródeł naturalnych i jest całkowicie biodegradowalnych. Kwas ten jest otrzymywany na drodze  

biotechnologicznej poprzez fermentację cukru przez bakterie kwasu mlekowego (Lactobacillus). Godny uwagi jest fakt, iż substancja ta 

posiada statut GRAS czyli jest ona ogólnie uznana za bezpieczną. Kwas mlekowy w zależności od stężenia może działać jako substancja 

złuszczająca, regenerująca i nawilżająca (w ilości w jakiej występuje w Naszym kolagenie ma działanie nawilżające i regenerujące). Kwas 

ten działa najlepiej w pH 3 – 4 (czyli tyle ile jest w Naszym produkcie). Badania kliniczne jednoznacznie wykazały, że preparaty 

zawierające w swoim składzie kwasy owocowe korzystnie wpływają na stan oraz wygląd skóry przy czym preparaty takie są szczególnie 

polecane osobom ze skórą suchą i/lub z widocznymi oznakami starzenia. Nadmierne rozbudowanie się komórek naskórka powoduje, że 

skóra staje się gruba i matowa. Kwas mlekowy jest niewielką cząsteczką i dzięki temu łatwo może wniknąć w skórę. Kwas ten rozluźnia 

warstwę korneocytową naskórka (rozpuszcza substancję sklejającą poszczególne komórki) i ułatwia jego złuszczanie. Konsekwencją tego 

procesu jest regulacja naturalnego złuszczania naskórka, a co za tym idzie stymulacja odnowy komórek głębiej położonych w tym 

głównie fibroblastów odpowiedzialnych za syntezę kolagenu i elastyny. Ponadto w wyniku regularnego stosowania kwasów owocowych 

skóra lepiej gromadzi wodę co tłumaczy się to wzrostem poziomu ceramidów w naskórku na skutek stymulacji ich biosyntezy właśnie 
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przez kwasy AHA. Tak więc kwasy owocowe nie tylko nie uszkadzają bariery ochronnej skóry, ale w sposób znaczący ją poprawiają . 

Zwiększenie ilości białek fibrylarnych i wody w głębszych warstwach skóry objawia się wygładzeniem zmarszczek i bruzd na jej 

powierzchni oraz ogólną poprawę jej wyglądu. Preparaty z kwasem mlekowym są bardzo wskazane po okresie letnim i zimowym, kiedy 

skóra jest zmęczona działaniem słońca lub mrozu i wymaga szczególnej pielęgnacji np. eliminacji drobnych zmarszczek czy rozjaśnieniu 

plam pigmentacyjnych. Kolejną zaletą kwasu mlekowego jest to, iż jest on efektywnym promotorem przejścia przezskórnego tzn. ułatwia 

wchłanianie innych substancji w tym odżywczych i regenerujących. 

DZIAŁANIE 

• Zwiększa napięcie skóry, co minimalizuje widoczność zmarszczek mimicznych.  

• Preparat pobudza organizm do produkcji własnego kolagenu.  

• Poprawia ogólny wygląd skóry.  

• Wyraźnie poprawia nawilżenie.  

• Zwiększa zdolność skóry do wiązania wody.  

• Tworzy film ochronny na skórze, dzięki któremu nie traci ona wilgoci.  

• Zdecydowanie zmniejsza szorstkość skóry, wygładza ją i uelastycznia.  

• Delikatnie złuszcza naskórek przyspieszając tym samym jego odnowę, rozjaśnia przebarwienia i wyrównuje koloryt.  

• Ma wysoką wchłanialność.  

• Jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę.  

• Nie stanowi źródła prionów.  

• Charakteryzuje się bardzo wysoką skalą czystości.  

 

 

NIE ZAWIERA PARABENÓW ORAZ ŻADNYCH KONSERWANTÓW! 

SPOSÓB UŻYCIA 

Nanieść na oczyszczoną i wilgotną skórę twarzy niewielką ilość żelu. Delikatnie wklepać. Po wchłonięciu, aby zapobiec uczuciu ściągnięcia 

skóry, użyć odpowiedni, właściwy dla danego typu cery krem. Najlepsze efekty gwarantuje użycie odpowiedniego kremu z serii 

kolagenowej Souvre Internationale. Nanieść na oczyszczoną i wilgotną skórę twarzy niewielką ilość żelu. Delikatnie wklepać. Po 
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wchłonięciu, aby zapobiec uczuciu ściągnięcia skóry, użyć odpowiedni, właściwy dla danego typu cery krem. Najlepsze efekty gwarantuje 

użycie odpowiedniego kremu z serii kolagenowej Souvre Internationale. 

ZALECENIA 

Produkt hipoalergiczny. Produkt nie powinien być stosowany przez osoby z ostrymi stanami zapalnymi skóry wymagającymi leczenia 

farmakologicznego oraz przez osoby z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników preparatu. Unikać kontaktu z oczami. 

 

 

17.07.2012 Zatwierdzam do stosowania 

DATA PEŁNOMOCNIK DS. ZSZ 

 

 

 

SKRÓCONY ODPIS BADAŃ DERMATOLOGICZNYCH 

ORAZ APLIKACYJNO-APARATUROWYCH 

 
Kolagen Naturalny Platinum, Silver, Graphite posiadają ten sam skład w tym również skład aminokwasowy  

i są produktami o równej wartości. Preparaty te różnią się wyłącznie barwą, która wynika z naturalnej pigmentacji surowca ryb iego  

z którego jest uzyskiwany. Ze względu na swoją postać Kolagen Naturalny Platinum przeznaczony jest  

do pielęgnacji twarzy, szyi, dekoltu. Kolagen Naturalny Silver przeznaczony jest do pielęgnacji ciała, a Kolagen Naturalny Graphite do 

pielęgnacji włosów i paznokci. 

 

BADANIA DERMATOLOGICZNE 

Celem badania była ocena u zdrowego, dorosłego ochotnika lokalnej tolerancji skórnej produktu kosmetycznego poprzez jednokrotny 

test płatkowy rozszerzony. Do badania, zgodnie z wytycznymi, wytypowano 40 osób (37 kobiet i 3 mężczyzn). Wszystkie wytypowane 

do badania osoby miały dodatki wywiad w kierunku alergii (19 osób z wywiadem atopowym,  

12 osób z udokumentowaną alergią kontaktową, 7 osób z alergią z wywiadu oraz 40 osób z nadwrażliwością skóry  

na kosmetyki, wyroby chemii gospodarczej i środki piorące) jednakże żadna z osób nie miała udokumentowanej nadwrażliwości, jak 

również w wywiadzie nie zgłaszała niepożądanych reakcji na poszczególne składniki badanego wyrobu. Skóra w miejscu nakładania testu 

była prawidłowa, bez żadnych zmian chorobowych. Badany wyrób nanoszono w stężeniu handlowym. W grupie badanych 40 osób,  

w tym 40 osób z dodatnim wywiadem alergicznym u których nie występuje udokumentowana alergia na którykolwiek ze składników 

preparatu, nie stwierdzono dodatnich odczynów, co świadczy o tym, że badany wyrób nie wykazuje właściwości drażniących lub 

uczulających. Na podstawie wyników przeprowadzonych testów stwierdzono, że badany wyrób pod względem dermatologicznym 

odpowiada wymaganiom testu zgodności ze skórą oraz spełnia wymagania stawiane wyrobom kosmetycznym  

o deklarowanych właściwościach tzw. hipoalergicznych. Wykonano również drugie badanie dla potwierdzenia braku własności 

alergizujących oraz toksyczno-drażniących dla Kolagenu Naturalnego przy użyciu testu płatkowego. Drugim badaniem objęto 30 osób  

w tym 16 osób zdrowych oraz 14 pacjentów Kliniki dermatologicznej z różnego rodzaju dermatozami alergicznymi i niealergicznymi. 

Probanci byli w wieku od 16 do 81 lat. U wszystkich badanych osób nie zaobserwowano objawów chorobowych, ani w miejscu 

aplikowania preparatu, ani w miejscach odległych. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że Kolagen Naturalny nie wywiera działania 

alergizującego i toksyczno-drażniącego. 
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                                    BADANIA APLIKACYJNE I APARATUROWE 

WYNIKI BADAŃ APLIKACYJNYCH  

Do badań aplikacyjnych lekarz dermatolog zakwalifikował łącznie 20 kobiet w wieku od 39 do 65 lat.  

W badanej grupie 7 osób miała skórę suchą, 9 osób skórę mieszaną z przewagą suchej, 1 osoba miała skórę normalną natomiast 

pozostałe 3 osoby miały skórę mieszaną z przewagą tłustej. Ponadto u 14 probantek na policzkach występowały rozszerzone naczynia 

krwionośne. U wszystkich probantek występowały wskazania do stosowania preparatu, ponieważ miały skórę z widocznymi oznakami 

zmęczenia na skutek sytuacji stresowych, aktywnego trybu życia lub przebywania w niekorzystnych warunkach otoczenia (np. niska 

wilgotność, praca pry komputerze), a także była mało napięta zwłaszcza w dolnych partiach (efekt ”opadniętych” policzków, „długi 

podbródek”, opadnięte kąciki ust), szorstka, o szarym kolorycie, a wokół oczu, ust i czole widoczne były zmarszczki mimiczne i statyczne. 

Skóra w miejscu stosowania kosmetyku była badana przez lekarza dermatologa przed i po zakończeniu badania,  

a w trakcie prowadzenia badań poddawana ocenom kontrolnym. W chwili przystąpienia do badań skóra była bez zmian chorobowych  

i nie wykazywała objawów podrażnień. Badania aplikacyjne były prowadzone w warunkach kontrolowanych (Laboratoryjny Gabinet 

Kosmetyczny). Badania w warunkach kontrolowanych polegały na profesjonalnym stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem badanego 

wyrobu 2x w tygodniu przez okres 4 tygodni przez dyplomowaną kosmetyczkę w serii zabiegów które obejmowały: demakijaż twarzy,  

oczyszczanie skóry twarzy przy użyciu peelingu kawitacyjnego, tonizację skóry, nałożenie i w masowanie w skórę twarzy i szyi badanego 

preparatu a po jego wchłonięciu nałożenie cienką warstwą kremu na dzień oraz na życzenie probantki wykonanie makijażu. W pozostałe 

dni produkt był testowany zgodnie z zalecanym sposobem użycia. Na wynik badań mogły mieć wpływ takie czynniki jak: rodzaj i stan 

skóry, uwarunkowane genetycznie cechy osobnicze, indywidualne upodobania, tryb życia i rodzaj pracy, warunki środowiska 

naturalnego. Na podstawie badań, zebranych wywiadów dotyczących odczuć probantek-ochotniczek oraz obserwacji dyplomowanej 

kosmetyczki stwierdzono, że badany kosmetyk stosowany zgodnie z przeznaczeniem: 

• Nie wywoływał obiektywnych objawów podrażnienia skóry w miejscu stosowania takich jak: zaczerwienienie, pieczenie, 

obrzęk, mrowienie lub świąd zarówno po zastosowaniu w codziennej pielęgnacji skóry w warunkach domowych, jak i w trakcie 

oraz po zabiegach w Laboratoryjnym Gabinecie Kosmetycznym. 

• Nie drażnił skóry okolic oczu; w badanej grupie kobiet nie odnotowano objawów zaczerwienienia  

i pieczenia tak w czasie zalegania preparatu na skórze jak i po jego wchłonięciu. Ponadto w czasie wywiadu probantki 

potwierdziły, że preparat działał bardzo łagodnie na skórę i nie migrował do worka spojówkowego, ponieważ nie wywoływał  

łzawienia, zaczerwienienia spojówek czy też uczucia zamglenia. 

• Nie miał negatywnego wpływu na rozszerzone naczynia krwionośne ponieważ w trakcie trwania badania zarówno lekarz 

dermatolog jak i kosmetyczka oraz probantki nie zauważyli pogłębiania się już istniejących zmian naczyniowych oraz 

powstawania nowych. 

• Po okresie 4 tygodni skóra twarzy i szyi była wyraźnie wygładzona, rozjaśniona, bardziej elastyczna  

i napięta, co w efekcie powodowało, że sprawiała wrażenie zadbanej i młodszej. 

• W czasie wchłaniania się i wysychania powodował wystąpienie wyraźnego uczucia ściągania naskórka, które napinało  

i wygładzało skórę; probantki uprzedzone o możliwości wystąpienia tego typu objawów nie odbierały ich negatywnie tym 

bardziej, że po zastosowaniu kremu pielęgnacyjnego objawy te całkowicie ustępowały. 

• Już kilkakrotne zastosowanie preparatu powodowało wyraźny wzrost nawilżenia oraz wygładzenia skóry  

co optycznie zmniejszało widoczność zmarszczek powierzchniowych; skóra po zastosowaniu Kolagenu Naturalnego 

odzyskiwała naturalną gładkość, delikatność i świeży wygląd, a także stawała się bardziej odporna na zmęczenie i negatywny 

wpływ czynników środowiskowych tj. niska wilgotność, długotrwała praca przy komputerze itp. 

• Regularne stosowanie preparatu w okresie 4 tygodni powodowało wyraźny wzrost nawilżenia skóry  

i zapewniło skórze długo utrzymujące się optymalne nawilżenie, poprawę jej parametrów biochemicznych tj. jędrność, 
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elastyczność całkowita i plastyczność a także wzrost wygładzenia naskórka w skutek czego stawała się ona przyjemna w dotyku 

oraz redukcję głębokości zmarszczek. 

• Wchłaniał się w skórę bardzo dobrze pozostawiając odpowiedniej wielkości film, nie powodujący uczucia nadmiernej, 

nieprzyjemnej lepkości oraz przeciążenia skóry; ponadto utrzymujący się na powierzchni skóry film chronił ją przed utratą 

wilgoci i zmniejszał skłonność do dalszego wysuszania. 

 Na podstawie badań, zebranych wywiadów dotyczących odczuć probantek-ochotniczek oraz obserwacji: 

o Osobom o skórze dojrzałej, która z powodu dużej skłonności do nadmiernej utraty wody z naskórka oraz spadku jędrności  

i elastyczności wymaga intensywnej pielęgnacji. 

o W profilaktyce dla osób młodszych o skórze skłonnej do okresowych silnych spadków nawilżenia oraz napięcia prowadzących 

do wiotczenia skóry i pojawiania się pierwszych zmarszczek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu są ostre stany zapalne skóry wymagające 

 leczenia farmakologicznego oraz nadwrażliwość na jego składniki. 

 

 


