szansa na biznes

Perfect Coll –
SYMBIOZA NAUKI Z NATURĄ
Polska znana jest na świecie dzięki wybitnym noblistom, zabytkom kultury i... kolagenowi. Bez wątpienia
przodujemy w produkcji tego cenionego w kosmetyce składnika, a swoistym kolagenowym zagłębiem
stało się wybrzeże Bałtyku. Zaledwie 2,5 roku temu na horyzoncie pojawiła się nowa firma, która szybko
zrewolucjonizowała rynek produktów z kolagenem. Perfect Coll, bo o nim mowa, święci triumfy nie bez powodu.
Autor: Karolina Kołodziejczyk
Perfect Coll szybko wyrasta na potęgę polskiej myśli
biotechnologicznej. Firma wykorzystuje najnowsze zdobycze
technologii, skutecznie łącząc je z naturalnymi składnikami
i zaprzęgając je w służbie profilaktyki prozdrowotnej oraz
urody. SYMBIOZA NAUKI Z NATURĄ – to hasło znajduje się
na opakowaniach wszystkich produktów z logo PC.

obrazowo – skutecznie i długotrwałe odmładza cerę,
poprawiając jej kondycję i wygląd.

Produkty Perfect Coll pozwalają zadbać o siebie
kompleksowo – na zewnątrz i od środka. Wciąż poszerzana
oferta zawiera bowiem wysokiej jakości suplementy diety,
skuteczne naturalne kolageny, szeroką gamę kosmetyków
opartych na naturalnych i innowacyjnych składnikach
aktywnych, a także urządzenia kosmetologiczne do
domowego użytku.
Obok doskonałych produktów, Perfect Coll może pochwalić
się równie innowacyjnym planem marketingowym.
Współpraca z firmą pozwala zbudować stabilny dochód
dodatkowy lub pełnoetatowy biznes. Przekonało się o tym
już ponad 8 tysięcy osób – bo tyle zarejestrowanych jest
w strukturach już po niespełna 2,5 roku działalności PC na
rynku. Prężna sieć konsumencka generuje obroty rzędu
nawet 2 milionów zł miesięcznie. To robi wrażenie!
Tajemnica sukcesu
Domeną Perfect Coll jest naturalny kolagen, którego
rewolucyjność doceniły już tysiące klientów w Polsce,
Niemczech, Włoszech, Francji, Skandynawii czy Wielkiej
Brytanii. I nic dziwnego – takiej jakości nie udało się osiągnąć
jeszcze nikomu. Gdzie tkwi tajemnica sukcesu? Firma
ustabilizowała białko pozyskiwane ze skór rybich za pomocą
organicznych, bezpiecznych i łagodnych – także dla skóry
problematycznej – składników roślinnych. Dzięki temu
kolagen zachowuje swoje właściwości nawet w temperaturze
32 stopni Celsjusza, a jego uwodniona struktura pozostaje
nienaruszona.
Opracowany przez Perfect Coll unikalny sposób stabilizacji
został objęty wnioskiem patentowym. Ta metoda
gwarantuje odpowiednią trwałość naturalnej struktury
kolagenu, której rozpad dokonuje się dopiero na skórze. Co
to oznacza w praktyce? Białko, neutralne w buteleczce, po
aplikacji zmienia się w odmładzająco-pielęgnacyjną bombę.
Kolageny PC są przy tym przyjazne i bezpieczne dla skóry.
M.in. zachowują jej naturalne pH, co zostało potwierdzone
badaniami naukowymi, opublikowanymi w renomowanym,
międzynarodowym czasopiśmie „Journal of Cosmetic
Dermatology”.
Właściwości kolagenu nie da się przecenić: nawadnia
on skórę, pobudza ją do syntezy własnych włókien
kolagenowych, poprzez dostarczanie niezbędnych do
odbudowy kolagenu aminokwasów i peptydów. Mówiąc

Jak u jubilera
Kultowym już produktem w ofercie Perfect Coll jest Kolagen
Złoty 24-karatowy Anti-Aging. W tym drogocennym
kosmetyku o właściwościach serum, obok aktywnego
kolagenu, kryją się płatki 24-karatowego, bioaktywnego
złota, prebiotyki, kwas hialuronowy czy izoflawony roślinne.
Już sam jego wygląd robi wrażenie – tymczasem działanie
jest jeszcze bardziej spektakularne.
Kupując PERFECT COLL wspierasz
budowę systemu mechanicznego
wspomagania serca dla dzieci.

Złoty kolagen kompleksowo pielęgnuje i odmładza
dojrzałą, wymagającą skórę po 35. roku życia. Naturalne
składniki aktywne wspomagają zachodzące w niej procesy
fizjologiczne, poprawiając nawilżenie naskórka. Co ważne,
pierwsze efekty stosowania luksusowego kolagenu
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przychodzą zaskakująco szybko. Cera staje się bardziej
promienna, jędrna i elastyczna, a zmarszczki wyraźnie
spłycone. Kosmetyk zapobiega pojawianiu się oznak
starzenia skóry i zmniejsza istniejące. To rewelacyjna
alternatywa dla inwazyjnych zabiegów odmładzających – tym
bardziej, gdy stosujemy go podczas lub zaraz po zabiegach
urządzeniami kosmetologicznymi PC.
Kolejna rewolucyjna propozycja polskiej firmy nie ma
sobie równych – nie tylko nad Wisłą, ale i na całym świecie!
Perfect Coll jako jedyny połączył naturalny, aktywny kolagen
z hydrolizowanym kwasem hialuronowym. W rezultacie
powstał PC Kolagen Platynowy +32⁰C Hialuron. Żel
wzbogacono również o cząsteczki platyny, szlachetnego
pierwiastka intensyfikującego jego odmładzające
właściwości.
Dzięki unikalnym składnikom aktywnym, kosmetyk
jednocześnie nawilża i nawadnia oraz odbudowuje
i regeneruje skórę. Zapewnia efekt liftingu i ujędrnienia.
Spłyca istniejące zmarszczki, zapobiegając powstawaniu
nowych. Jego zdolność do rewitalizacji skóry doceni każdy,
zwłaszcza osoby o delikatnej, wrażliwej, suchej i pozbawionej
blasku cerze.
Pielęgnacja z PC krok po kroku
W szerokiej gamie kosmetyków PC nie brakuje produktów
do pielęgnacji skóry całego ciała. Niedawno rozszerzona
oferta firmy obejmuje aż 20 produktów! „Od stóp do głów”
to w tym przypadku spełniona obietnica. Podstawą niemal
każdej formuły jest oczywiście naturalny, aktywny kolagen.

Łagodzący przeznaczony jest do wszystkich typów cery.
Zawiera m.in. masło shea, ekstrakt z bursztynu, prebiotyki,
peptydy zielonego groszku. Efekt – piękna, młodo i zdrowo
wyglądająca skóra.
Do pielęgnacji ciała Perfect Coll proponuje dwa wyjątkowe
balsamy: PC Balsam Kolagenowy do ciała Shea Amber
i PC Balsam Organiczny Shea Orange. To istne bomby
odżywcze!
Do zadań specjalnych PC przygotowało natomiast nowości,
które szybko zyskały popularność. Kolagenowe Kremy do
rąk i stóp zapewniają głęboką regenerację i pielęgnację
tych newralgicznych partii ciała. Regeneracyjno-ochronne
Serum do ust nadaje wargom aksamitną miękkość,
a Szampon wraz z Odżywką dbają o piękny wygląd
i doskonałą kondycję skóry głowy oraz włosów.
Salon kosmetyczny na wyciągnięcie ręki
To jednak nie koniec rewelacji, bo w ofercie PC znajdują
się również nowoczesne urządzenia kosmetologiczne.
Przeznaczone są do użytku domowego, pozwalają
wyczarować profesjonalny gabinet kosmetyczny w zaciszu
własnej łazienki. PC Skin Tester służy do pomiaru
wilgotności skóry – dzięki temu dobranie właściwej
pielęgnacji staje się banalnie proste. Kolejne urządzenie,
PC Face Lift 5 in 1 łączy aż pięć zaawansowanych funkcji.
Ultradźwięki, jonoforeza, galwanizacja, mikromasaż
i światło spolaryzowane kompleksowo zaspokajają potrzeby
skóry twarzy. PC Thermo Lift to niezwykle skuteczne
połączenie fal radiowych, od lat cenionych w kosmetologii
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Krem do codziennej pielęgnacji skóry, którym kończymy
każdy zabieg to prawdziwy przebój. PC Prebiotyczny Krem
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W następnym kroku należy sięgnąć po tonik. PC proponuje
delikatny Tonik Kolagenowy lub Detoksykacyjny
Ekstrakt z dzikiego chabra norweskiego. Oba kosmetyki
przywracają skórze właściwe pH i przygotowują ją do
kolejnych zabiegów.
Co dalej? Po oczyszczeniu i stonizowaniu cery pora na
naturalne kolageny oraz Prebiotyczne Serum Hialuronowe.
Do całego ciała świetnie sprawdzi się PC Kolagen Srebrny
o silnych właściwościach regeneracyjnych. Z kolei Kolagen
Grafitowy zapobiegnie rozstępom i cellulitowi, a przy tym
wzmocni włosy oraz paznokcie. Kolageny złoty, platynowy
z hialuronem i platynowy zadbają o wymagającą skórę
twarzy i doskonale ją odmłodzą i zrewitalizują. Natomiast
Prebiotyczne Serum Hialuronowe, zawierające 3 rodzaje
kwasu hialuronowego i wzbogacone o prebiotyki głęboko
nawilży, nawodni, a także odżywi cerę.
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Pierwszym etapem pielęgnacji powinno być oczyszczanie.
Żele myjące Perfect Coll, przeznaczone do twarzy i ciała,
jako jedyne na rynku zawierają połączenie aktywnego
kolagenu ze skutecznie działającymi naturalnymi składnikami
aktywnymi. Ponadto PC Kolagenowe Żele do mycia nie
mają w składzie substancji mogących podrażniać i wysuszać
skórę. Dzięki temu łagodnie, lecz skutecznie usuwają
zanieczyszczenia oraz ujędrniają i uelastyczniają skórę.

I

Perfect Coll stawia na wspieranie naturalnych mechanizmów
regeneracyjnych skóry, stąd obecność w wielu produktach
prebiotyków, czyli substancji wspomagających prawidłową
florę bakteryjną na skórze. Takie działanie sprawia, że cera
skutecznie radzi sobie z codziennymi zagrożeniami, na jakie
jest narażona: smogiem, kurzem, klimatyzacją, makijażem,
zła dietą i innymi.
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za odmładzające skórę działanie oraz elektrostymulacji. PC
Skin Scrub umożliwia wykonanie peelingu kawitacyjnego
(skutecznego i delikatnego oczyszczania cery), jak również
wtłoczenie substancji aktywnych w głąb skóry. Urządzenie PC
Face Gold 24K gwarantuje natomiast głębokie odżywienie
i rozświetlenie – a wszystko dzięki połączeniu aktywnego
złota z systemem wibracji. Do delikatnej skóry wokół oczu
przeznaczony jest Eye Gold 24K. Efekt wymodelowanej
i odmłodzonej sylwetki zapewnia PC Roller.
Wszystkie te urządzenia najkorzystniej kupić w zestawie.
Zawiera on także 5 kosmetyków, idealnie dopełniających
zabiegi. Co więcej – taki zestaw jest jedną z opcji do
stworzenia z Perfect Coll prawdziwego, biznesowego
partnerstwa w ramach struktury MLM.
Doskonałe uzupełnienie diety

Dla miłośników witaminy C Perfect Coll przygotował aż
3 propozycje: Witaminy C rozpuszczalne C500 Acerola
i Jagody Acai oraz Acerola z Jeżyną, a także Witaminę
C Acerola i Kiełki gryki w formie kapsułek. Wszystkie
z nich zawierają naturalne źródło tej cennej dla człowieka
witaminy. Witamina C ma szereg właściwości: przyczynia
się do prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
właściwego funkcjonowania skóry, kości, chrząstek, dziąseł,
zębów i naczyń krwionośnych. Ponadto wpływa
na utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Wspiera także pracę układu odpornościowego i pomaga
w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Dzięki różnorodności suplementów każdy znajdzie coś dla
siebie. PC troszczy się o małych i dużych, pozwalając całej
rodzinie na uzupełnienie codziennej diety w istotne składniki
odżywcze.

Jako że nie samą urodą żyje człowiek, Perfect Coll dba również
o organizm, proponując 5 innowacyjnych suplementów
diety, które doskonale uzupełniają codzienną dietę w ważne
składniki odżywcze. Nowość, PC Fortis D3 + K2 (MK-7) + Mg,
to specjalnie dobrana kompozycja witaminy D3, K2 (MK7)
oraz magnezu. Skąd takie połączenie? Słoneczna witamina,
czyli D3, pomaga m.in. w utrzymaniu zdrowych kości i zębów
oraz odpowiedniego poziomu wapnia we krwi. Magnez
wspiera funkcjonowanie mięśni, a także układu nerwowego,
jak również bierze udział w transporcie witaminy D3
w organizmie. Witamina K2 przyczynia się do prawidłowego
krzepnięcia krwi oraz współdziała z witaminą D3. Razem
wykazują działanie synergistyczne – wzmacniają więc
nawzajem swoją skuteczność.

Współpraca, która się opłaca

PC Vita jest natomiast suplementem diety skierowanym
do osób, które chcą uzupełnić codzienną dietę w kolagen
i witaminę E. Produkt zawiera również algi, które zyskały
miano „super food”. Morszczyn pęcherzykowaty pomaga
kontrolować wagę ciała. Witamina E wspiera ochronę
komórek przed tzw. stresem oksydacyjnym. Tymczasem
uzupełnianie diety w kolagen, czyli podstawowe białko
strukturalne organizmu, ma znaczenie dla prawidłowego
stanu tkanki łącznej – m.in. stawów, chrząstek, kości
i skóry.

Partnerzy PC cenią też czynnik ludzki – dobrą energię
i wzajemny szacunek. Jak mówi Zofia Starzyńska, która od
ponad 20 lat związana jest z branżą MLM: „Perfect Coll to
firma transparentna, o bardzo wysokich standardach etycznych.
Daje fantastyczne wsparcie swoim współpracownikom.
Organizuje doskonałe szkolenia z profesjonalnymi trenerami,
którzy uczą, jak skutecznie budować sieci”. Czy kolagenowy
potentat odkrył sposób na sukces w marketingu sieciowym?
Wszystko na to wskazuje!

Nic dziwnego, że szeregi Perfect Coll zasiliły już tysiące
osób. Unikalne produkty i nowatorskie technologie to tylko
niektóre z mocnych stron firmy. Należy do nich również
przejrzysty plan marketingowy. Każdy Partner uzyskuje
40% rabatu na wszystkie produkty, a 52% z pozostałej
kwoty 52% (licząc od cen partnerskich, czyli już po rabacie)
firma przeznacza na prowizje. W sumie zatem aż około
73,2% (licząc od przychodu firmy w cenach katalogowych)
Perfect Coll przeznacza na rozwój struktury MLM poprzez
wypłacanie prowizji dla Partnerów, dodatkowych premii
dla Udziałowców (Liderów) i premii w ramach konkursu
Systematyczny Rozwój.

Perfect Coll posiada laboratoria w trójmiejskich parkach naukowo-technologicznych Î
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