LINIA BIAŁA – lecznicze SPA

Specjalistyczna pielęgnacja dla Ciebie
„Ulga dla suchej skóry pięt i stóp” – domowe SPA dla stóp

…tarczyca bałkańska, beta-glukan, mocznik, trehaloza, witaminy
E,A, keratyna, oleje (sacha inchi, z lnianki siewnej, wiesiołka, awokado, sojowy), masła (mango, shea, kakaowe)… bogactwo kwasów
Omega 3, 6, 9…
Kosmetyki Linii Białej to specjaliści
do walki z problemami skóry ciała, dłoni i stóp, przy których
nie wystarczy zwykły kosmetyk. Zawierają unikatowe i wyjątkowo skuteczne receptury, które mają zastosowanie w podologii
i niektórych schorzeniach skóry.

I nagroda w kategoriach:
PIELĘGNACJA STÓP,
PIELĘGNACJA DŁONI I PAZNOKCI

Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
Poznańskich w 2011 r

II miejsce w kategorii:
Najlepszy Kosmetyk Naturalny
ZŁOTA PIECZĘĆ NATURY

• napełnij miskę do kąpieli stóp ciepłą wodą, wsyp Mineralną Sól do Pedicure’u zgodnie
z instrukcją na opakowaniu,
• usiądź wygodnie i delikatnie zanurz stopy w przyjemnej ciepłej kąpieli na 10-15 min,
wyjmij stopy z kąpieli i delikatnie osusz ręcznikiem,
• nabierz niewielką ilość Luksusowego Peelingu i nanieś na mokre stopy,
• energicznymi ruchami masuj całą powierzchnię grzbietową i podeszwową stóp, skórę
pięt i śródstopie przez ok. 5 min,
• zanurz stopę w ciepłej wodzie, spłukując peeling (z drugą stopą postępuj tak samo),
miękkim ręcznikiem delikatnie osusz stopy i przestrzenie między palcami, tarką do
pedicure’u usuń zmiękczone zrogowacenia,
• nałóż Maść na Popękaną i Suchą Skórę w suchych miejscach, szczególnie w okolicy
pięty, owiń stopy folią i włóż ciepłe skarpety na 15 min,
• zdejmij folię i usuń nadmiar maści, nanieś grubą warstwę Luksusowego Masła na całą
powierzchnię stopy i wmasuj, głaszcząc i rozcierając.
A może poprosisz partnera lub koleżankę o zrobienie masażu stóp?
Dzięki temu Ty będziesz mieć prawdziwy relaks, a Twoja skóra stanie się jeszcze gładsza i
bardziej nawilżona.

Sekrety domowego

SPA

Skuteczna walka
z suchą skórą ciała, dłoni i stóp.
Twoja skóra potrzebuje intensywnego nawilżenia, regeneracji i odżywienia? Rozwiązaniem może być profesjonalny
zabieg w gabinecie kosmetycznym lub… domowe SPA
na bazie profesjonalnych kosmetyków.

Jak wykonać profesjonalny masaż stóp? Sprawdź na www.delawell.pl
Pamiętaj!

Linia Biała:
• łagodzi podrażnienia i alergie skórne,
• redukuje uszkodzenia i szorstkość skóry,
• odżywia i regeneruje naskórek,
• regeneruje uszkodzenia płytki paznokcia,
• działa przeciwgrzybiczo,
• przeciwdziała nadmiernej potliwości dłoni i stóp,
• redukuje nadmierne zrogowacenia na stopach.
W skład linii do pielęgnacji domowej wchodzą:
Żel Antybakteryjny, Luksusowy Peeling, Luksusowa
Maska, Luksusowe Masło, Sól Mineralna do Pedicure’u
(20% mocznika), Maść na Popękaną i Suchą Skórę Pięt,
Intensywna Odżywka Keratynowa do paznokci, Krem
Pielęgnacyjny i Ochronny do dłoni i stóp.

Ciekawostki
Tarczyca bałkańska
od wieków wykorzystywana jest
w tradycyjnej medycynie chińskiej.
Ten silny antyoksydant łagodzi podrażnienia, stany zapalne i alergiczne.
Mocznik to składnik o dużym znaczeniu w podologii, w wysokich stężeniach ma właściwości
złuszczające, reguluje proces rogowacenia
naskórka i zmiękcza go. W mniejszych
stężaniach nawilża i wygładza.

Nie stosuj zabiegu oraz kosmetyków w przypadku większych i bolesnych pęknięć
na stopie! W takim przypadku udaj się do lekarza. W przypadku problemów z suchą skórą
pięt oraz zrogowaceniem naskórka stosuj regularnie kosmetyki Linii Białej.
Do codziennego stosowania na suchą i podrażnioną skórę ciała zalecamy Luksusowe
Masło – dwa razy dziennie lekko wmasuj w przesuszone miejsca. W przypadku bardziej
wymagającej skóry użyj Luksusowej Maski. Na pięty zalecamy stosowanie na noc Maści
na Popękaną i Suchą Skórę (można założyć bawełniane skarpetki). W przypadku zniszczonych i osłabionych paznokci na dłoniach czy stopach zalecamy stosowanie dwa razy
dziennie Intensywnej Odżywki Keratynowej. A jeśli lubisz mieć nawilżone dłonie i stopy,
ale i chronione przez bakteriami i grzybicą w miejscach publicznych (komunikacja miejska,
basen), zawsze noś przy sobie Żel Antybakteryjny i Krem Pielęgnacyjny i Ochronny.
Chcesz dowiedzieć się więcej o kosmetykach i zabiegach Delawell?
Odwiedź nas na www.delawell.pl oraz www.facebook.com/delawell.

www.delawell.pl

Ciekawostki
Olej sacha inchi
zawiera wyjątkowo duże stężenie
nienasyconych kwasów tłuszczowych
omega 3, 6, 9. Odbudowuje ochronny
płaszcz hydrolipidowy skóry. Beta-glukan
stymuluje komórki systemu obronnego
skóry (makrofagi), czego rezultatem jest
wzmocnienie odporności organizmu.
Przyspiesza gojenie ran, regeneruje
struktury skóry, łagodzi
podrażnienia.

Producent: Camino Sp. z o.o., ul.Nowa 6, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno, tel.: 22 243 83 93, 668 286 633,fax: 22 203 48 01, e-mail: info@delawell.pl

Delawell to marka od lat obecna w gabinetach kosmetycznych i ośrodkach SPA. Oferuje pełen zestaw produktów
do pielęgnacji ciała, dłoni i stóp. Wszystkie produkty,
dzięki specjalnym recepturom, bogatym składom,
dużej koncentracji składników aktywnych, przynoszą efekt
już po pierwszym zabiegu. Teraz wybrane produkty
dostępne są także do użycia w domu.

Zapraszamy do świata Delawell SPA.
Oto propozycje zabiegów SPA,
które możesz wykonać w domu.

LINIA ZŁOTA to prawdziwa skarbnica składników aktywnych
…masło shea, miód, len, witaminy A, E, C, d-pantenol, allantoina, oleje (m.in. winogronowy, annato,
sezamowy, z kiełków pszenicy, słonecznikowy, migdałowy, z wiesiołka)…

Zafunduj sobie odrobinę luksusu
Linia Złota – ekskluzywne produkty dostosowane
do potrzeb skóry suchej, problematycznej i starzejącej się.
Zawiera składniki wyselekcjonowane specjalnie,
aby działać skutecznie i długotrwale.
Jej zadania to:
• odtworzenie uszkodzonego płaszcza hydrolipidowego,
m.in. chroniącego naskórek przed wyparowaniem wody,
• nawilżenie i odżywienie naskórka,
• ujędrnienie skóry.
Dzięki codziennym zabiegom pielęgnacyjnym Twoja skóra
odzyska blask, elastyczność, gładkość i idealne nawilżenie.
W skład linii do pielęgnacji domowej wchodzą: Złoty Scrub Cukrowy
do ciała, Złote Masło Miodowe do ciała, Złota Maska Bogata w Naturalne
Ekstrakty do ciała, Złoty Olejek do Masażu (i kąpieli), Złoty Krem Bogaty
w Naturalne Ekstrakty do dłoni i stóp, Złota Oliwka do Skórek i Paznokci.

Ciepłe domowe SPA dla Twojej zmęczonej suchej skóry – pozwól jej odpocząć…
„Przygotuj skórę do spokojnego snu” – domowe SPA dla ciała
• włącz muzykę, która cię relaksuje i zapal świece lub kominek ze swoim ulubionym olejkiem
aromatycznym i napełnij wannę ciepłą wodą,
• wlej niewielką ilość Złotego Olejku do Masażu i zanurz się w przyjemnie pachnącej kąpieli,
niech otula Twoje ciało subtelnym zapachem,
• nabierz nieco Złotego Scrubu Cukrowego i natrzyj wilgotne ciało od stóp
po ramiona, wykonując kolistymi ruchami delikatny masaż,
• umyj całe ciało pod prysznicem na przemian ciepłą i chłodną wodą,
• delikatnie osusz skórę miękkim ręcznikiem,
• weź porcję lekkiego i delikatnego Złotego Masła Miodowego i spokojnymi ruchami wmasuj
je w skórę całego ciała, zaczynając od stóp.
Relaksująca kąpiel i koktajl aktywnych składników olejku, peelingu i masła niech będą pieszczotą i ukojeniem dla Twojej suchej i zmęczonej skóry.

Pamiętaj!
Wykonuj regularnie peeling całego ciała.
Nawilżaj skórę 1-2 razy dziennie Złotym Masłem Miodowym.
W przypadku bardziej suchej skóry stosuj Złotą Maskę Bogatą
w Naturalne Ekstrakty (możesz jej używać zamiast balsamu do ciała).
Ciepłe domowe SPA możesz wykonać także dla skóry dłoni, stóp oraz
zniszczonych paznokci, używając do kąpieli Złotej Oliwki do Skórek
i Paznokci.
Do codziennej pielęgnacji dłoni i stóp używaj Złotego Kremu Bogatego w Naturalne Ekstrakty, które działają ochronnie na skórę dłoni i
stóp. Regularne stosowanie ujednolica koloryt, zmniejsza zmarszczki i
powoduje widoczne napięcie i uelastycznienie skóry.

Witamina A
to doskonały neutralizator wolnych
rodników. Wspomaga, szczególnie nocą,
proces regeneracji komórek, wspaniale relaksując skórę. Miód ma właściwości prozdrowotne,
zawiera w sobie związki przeciwutleniające, kwas
askorbinowy, tokoferol, flawonoidy, karotenoidy.
Dzięki temu intensywnie regeneruje skórę, działa
przeciwstarzeniowo oraz przyspiesza gojenie
uszkodzonej skóry. Witamina C bierze
udział w procesie powstawania młodego kolagenu.

LINIA CZERWONA – recepta na wieczną młodość
…liczi, acerola, naturalne kwasy owocowe AHA, Witaminy A, C, E,
żywokost, lukrecja, alantoina, d-panthenol, masło shea i kakao, oleje
(jojoba, makadamia, rycynowy, sezamowy, winogronowy,
słonecznikowy, z kiełków pszenicy)…

Piękna skóra to też harmonia i wewnętrzny
spokój… nie licz upływającego czasu
Linia Czerwona to zestaw produktów do zadań specjalnych – m.in. dla skóry,
która utraciła blask, młodość, sprężystość oraz na której pojawiły się przebarwienia i zmarszczki. Linia ta oferuje rozwiązania wielu problemów skórnych.
Ze względu na zawartość naturalnych kwasów i innych składników:
• oczyszcza skórę, wzmaga syntezę kolagenu, stymuluje regenerację,
• zapewnia silne nawilżenie w przypadku wysuszenia naskórka,
• spłyca zmarszczki, zwiększa gęstość skóry.
W skład linii do pielęgnacji domowej wchodzą: Zmysłowy Scrub Solny,
Zmysłowe Masło Owocowe, Zmysłowa Maska Owocowa, Zmysłowy Olejek
do Masażu (i kąpieli), Zmysłowa Oliwka do Skórek i Paznokci, Zmysłowy Krem
Owocowy do dłoni i stóp.

Pozwól sobie na chwilę zapomnienia

Ciekawostki

Nagroda dla Zmysłowej
Maski Owocowej

„Magiczna chwila dająca efekt piękna i ukojenia”
– domowe SPA dla dłoni
• załóż miękki szlafrok, wycisz się i uśmiechnij (wówczas wydzielają się
endorfiny, czyli hormony szczęścia), zapal czerwone świece (dodają energii),
• napełnij miseczkę do kąpieli dłoni ciepłą wodą, wlej niewielką ilość
Zmysłowego Olejku do Masażu lub Zmysłowej Oliwki do Skórek i Paznokci
• usiądź wygodnie i delikatnie zanurz czyste dłonie w przyjemnej ciepłej kąpieli, po kilku minutach nabierz nieco Zmysłowego Scrubu Solnego
i nanieś na mokre dłonie,
• kolistymi ruchami masuj najpierw wewnętrzną stronę dłoni,
powoli przesuwając się w kierunku grzbietu i nadgarstka
(możesz użyć szczoteczki do masażu),
• zanurz dłoń w ciepłej wodzie, spłukując scrub (z drugą dłonią postępuj tak samo),
• miękkim ręcznikiem osusz dokładnie dłonie i przestrzenie między palcami,
• delikatnymi ruchami nałóż Zmysłową Maskę Owocową,
• zawiń dłonie w folię i owiń ciepłym ręcznikiem lub włóż ciepłe rękawice,
pozostaw na skórze ok. 15 min, na koniec delikatnie usuń
lub wmasuj pozostałość maski,
• delikatnie rozprowadź na skórze dłoni niewielką ilość
Zmysłowego Masła Owocowego.
Poddaj się chwili, która przywróci poczucie świeżości i lekkości po całym dniu.

Jak wykonać profesjonalny masaż dłoni?
Sprawdź na www.delawell.pl
Pamiętaj!
Preparaty kosmetyczne z Linii Czerwonej można stosować w przypadku
różnych dolegliwości skórnych. Doskonale nadają się do stosowania na całe
ciało, dłonie i stopy w przypadku skóry wrażliwej, podrażnionej i z oznakami
starzenia. Regenerują skórę uszkodzoną przez promieniowanie UV.
Zmysłowa Maska Owocowa zalecana jest zamiast balsamu po opalaniu.
Zmysłowy Scrub Solny doskonale radzi sobie ze skórą suchą lub nadmiernie
zrogowaciałą. W przypadku suchości, nadwrażliwości i utraty elastyczności
skóry stosuj w codziennej pielęgnacji Zmysłowe Masło Owocowe, a do dłoni
i stóp Zmysłowy Krem Owocowy, który doskonale odżywia i regeneruje.

Ciekawostki
Acerola nazywana jest wiśnią
z Barbadosu. Jeden owoc aceroli ważący
4,5 g ma tyle wit. C co kilogram cytryn.
Jest rekordzistką, jeśli chodzi o zawartość wit. C!
Na skórę działa silnie dotleniająco, hamuje procesy starzenia, stymuluje krążenie i łagodzi podrażnienia skóry.
Liczi - jego miąższ jest bogaty w wit. C, żelazo oraz
polifenole (drugie miejsce w rankingu owoców najbogatszych w ten związek). Polifenole są niezwykle cenne
w profilaktyce przeciwstarzeniowej. Chronią przed
promieniowaniem UV. Wzmacniają tkankę łączną
skóry i ściany naczyń krwionośnych.

