
FACIAL SOAP

Facial Soap 24k – η τελευταία γενία καθαριστικού χωρίς 
SLS. Περιέχει μοναδική μικροδομή τεχνολογίας 
microstructure Delor και μικροσωματίδια του πυρίτιου, 
που κατανέμονται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του 
δέρματος για να απορροφήσουν τα υπολείμματα τις 
ακαθαρσίες και τα νεκρά κύτταρα του δέρματος. Προάγει 
τον καθαρισμό και την εξομάλυνση της επιφάνειας του 
δέρματος. Το Facial Soap 24k είναι ιδανικό για καθημερινή 
χρήση, καθώς και για την αφαίρεση του μακιγιάζ. Η 
τακτική χρήση αυτού του προϊόντος έχει απολυμαντική 
δράση και προστατευεί το δέρμα από τις ελεύθερες ρίζες 
και την αρνητική επίδραση του περιβάλλοντος.



EYE GEL

Τζέλ για την περιοχή γύρω από τα μάτια 24k το οποίο 
περιέχει ειδικές κάψουλες με αποτέλεσμα να τρέφει  και 
να ανανεώνει το ευαίσθητο δέρμα των βλεφάρων και την 
περιοχή κάτω από τα μάτια. Περιέχει ισχυρά φύκια από 
τη Νεκρά θάλασσα που διεγείρουν τις μεταβολικές 
διεργασίες στο δέρμα, καθώς και ισχυρά αντιοξειδωτικά -
βιταμίνες C, D, E. Το τζέλ για το δέρμα γύρω από τα μάτια 
24k βοηθά να εξαλειφθεί το πρήξιμο και οι μαύροι κύκλοι 
γύρω από τα μάτια, λειαίνει την επιδερμίδα και την κάνει 
πιο ελαστική. Η τακτική χρήση αποτρέπει την εμφάνιση 
των ρυτίδων γύρω από τα μάτια, το δέρμα αναπλάθεται 
και επαναφέρεται η φυσική του λάμψη.



SERUM

Ορός για όλους τους τύπους δέρματος. Προσδίδει 
ενυδάτωση στο δέρμα και δημιουργεί ένα ενεργό matrix
μικροσωματιδίων  του πυριτίου , με αποτέλεσμα το 
δέρμα να γίνεται λείο και μεταξένιο. Φυσικά έλαια, 
φυτικά εκχυλίσματα και τα μόρια του καθαρού 
κολλοειδούς χρυσού 24k που περιέχονται στον ορό, 
ενυδατώνουν και ενισχύουν το δέρμα. Ο ορός 24k 
ενεργοποιεί τα υπάρχοντα αντιοξειδωτικά, που επιδρούν 
θετικά στις ελαστικές ίνες του δέρματος και το 
προστατεύουν από τις βλαβερές επιδράσεις του 
περιβάλλοντος. Συνιστάται για καθημερινή χρήση και 
είναι ιδανικό ως βάση για make-up.



BOOSTER EYE MASK

Έχει άμεσο αποτέλεσμα μετά την πρώτη 
εφαρμογή!!! Μάσκα για το δέρμα  γύρω από τα 
μάτια με νανοσωματίδια χρυσού 24k που 
δημιουργήθηκε από την μοναδική τεχνολογία Delor, 
σχεδιασμένη  για τη φροντίδα της ευαίσθητης 
περιοχής γύρω από τα μάτια. Περιέχει καθαρό 
κολλοειδή χρυσό 24 Κ καθώς και βιταμίνες Α και Ε. 
Ενισχύει το δέρμα 
μέσω της δημιουργίας  ενεργού πλέγματος  
μικροσωματιδίων. Μειώνει το πρήξιμο και τους 
κύκλους κάτω από τα μάτια και προσδίδει υγιή 
εμφάνιση στο  δέρμα.  
Με συνεχή χρήση εξαφανίζονται τελείως οι λεπτές 
ρυτίδες γύρω από τα μάτια και οι βαθιές ρυτίδες 
γίνονται λιγότερο έντονες. 



BOOSTER FACIAL MASK

Έχει άμεσο αποτέλεσμα μετά την πρώτη 
εφαρμογή!!! Η μοναδική μάσκα προσώπου 24k 
ξεχωρίζει για την ισχυρή της δράση και δρά 
πολυλειτουργικά, προκαλώντας την άμεση 
εξομάλυνση των ρυτίδων.  Περιέχει συν τοις άλλοις:
• Αποκλειστική φόρμουλα με σωματίδια φυσικού 

χρυσού 24 Κ.
• Αλόη Βέρα
• Υαλουρονικό οξύ
• Αντιοξειδωτικές βιταμίνες Α και Ε
• Ισχυρά πεπτίδια που λειαίνουν και μικραίνουν 

τις ρυτίδες.



MOISTURIZER 24K

Moisturizer 24K με την μοναδική φόρμουλα Delor ,η 
βάση του οποίου είναι το ειδικό  πλέγμα του 
πυριτίου (Matrix) εμπλουτισμένο με βιταμίνες , 
μέταλλα και αντιοξειδωτικά . Οι βιταμίνες Α , C , Ε 
θρέφουν , λειτουργούν αντιοξειδωτικά και  
διευκολύνουν την ανόρθωση της επιδερμίδας.
Τα ορυκτά που περιέχονται (απο την Νεκρά 
Θάλασσα) στην μοναδική φόρμουλα Delor , είναι 
μια πλούσια πηγή  λιπαρών οξέων και άλλων 
δραστικών συστατικών και προστατεύουν το δέρμα 
από την υπεριώδη ακτινοβολία . 
Το  Moisturizer 24K είναι δυνατόν να εφαρμόζεται  
τόσο ως κρέμα ημέρας όσο ως κρέμα νύχτας . 
Βοηθά στην αποκατάσταση της δομής του δέρματος 
και το προστατεύει από την εμφάνιση των βαθιών 
ρυτίδων.


