
Delay is specifiek voor de huid op middelbare leeftijd. Early Anti Ageing door biotechnologische en 
time-released eigenschappen. Delay stimuleert de vitaliteit van de cellen en verhooogt het afweer-
mechnisme van de huid tegen invloeden van buitenaf. De werkende bestanddelen Beta-Glucan, Vita-
mine E en Vtamine PP verbeteren de bloedcirculatie en verhogen de zuurstof-opname van de huid. De-
lay heeft een groot vochtbindend vermogen, verhoogt de tugor en vermindert de kans op rimpels.

 
Delay Cleansing Milk: Speciaal voor de rijpere huid. Op basis van Beta-Glucan, vitaminen en biotech-
nologische hyaluronzuren. Ver-wijdert make-up en andere verontreinigingen, voorkomt uitdroging van 
de huid en maakt de huid glad en zacht. ‘s Morgens en ‘s avonds een hoeveelheid ter grootte van een 
noot op gezicht en hals inmasseren en met lauwwarm water of met een wattenschijfje verwijderen. 
 
Delay Cleansing Tonic: Speciaal voor de rijpere huid. Op basis van Beta-Glucan, vitaminen en biotech-
nologische hyaluronzuren. Maakt de reiniging compleet. De tonic zorgt voor elasticiteit, spankracht en 
bereid de huid optimaal voor om de dag- of nachtverzorging goed te laten opnemen. ‘s Morgens en ‘s 
avonds na de reiniging met Delay Cleansing Milk middels een wattenschijfje op de huid aanbrengen. 
 
Delay Day Cream: Dagcrème op basis van Beta-Glucan. De innova-tieve formule zorgt ervoor dat li-
jntjes en huidveroudering direct minder zichtbaar zijn. De anti-ageing-werkstoffen worden time-released 
aan de huid afgegeven, dit garandeert een goede werking op het juiste moment. Bevat een UV-filter. 
 
Delay Night Cream: Voedende nachtcrème op basis van Beta-Glucan. De innovatieve formule zorgt ervoor dat 
lijntjes en huid-veroudering direct minder zichtbaar zijn. De speciale ingrediënten zorgen er voor dat de werk-
stoffen gedurende de hele nacht aan de huid worden afgegeven, zodat de crème optimaal z’n werk kan doen. 
 
Delay Intensive Fluid: Vloeibare anti-ageing crème voor een intensieve, periodieke behandeling van de 
rijpere gezichtshuid. De innovatieve formule zorgt ervoor dat de tekenen van veroudering minder zicht-
baar worden. Biedt voor vele uren UV-bescherming en geeft de anti-ageing-werkstoffen naar be-
hoefte af (time-released). Aanbrengen na de reiniging en voor de dag- of nachtcrème. Deze behandel-
ing gedurende ongeveer een maand voortzetten en na een pauze van ongeveer 2-3 maanden herhalen. 
 
Delay Eye / Lip Contour Cream + Balm: Emulsie met een anti-rimpelwerking op basis van Beta-Glucan. De zach-
te formule maakt het mogelijk het product eenvoudig in te masseren. ’s Avonds en ’s morgens na het reinigen 
aanbrengen rond ogen en lippen en zacht inmasseren. Delay Balm (als roll-on in de dop) Delay Cream (in de tube) 
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