
Delay Lifting, oftewel DL, is het programma van Vagheggi dat erop gericht is de uiterlijke kenmerken van 
ouderdom te vertragen en helpt de fijne lijntjes en rimpels te verminderen. Speciaal geschikt voor de ver-
moeide, veeleisende huid die al wat rimpeltjes vertoont en verlies aan vocht en stevigheid ondervindt. De 
werkende bestanddelen zijn o.a. Beta-Glucan, retinol, Hyaluronic Acid, Biopolymeer en Polypeptide. Een 
grauwe huid gaat weer stralen door het gebruik van lichtreflecterende pigmenten. DL biedt zowel producten 
voor het gezicht als voor het lichaam.

DL Lifting Effect Cream: Gezichtscrème met liftend effect voor een stralende huid. Zorgt ervoor dat de huid 
er gladder uitziet en biedt een optimaal anti-ageing effect. Het gezicht ziet er levendiger en stralender uit 
door de werking van speciale pigmenten die het licht reflecteren. Het UV-filter biedt bescherming bij bloot-
stelling aan zonnestralen. 
 
DL Eye Lifting Contour Gel: Bij gebrek aan slaap of bij stress zijn de oogleden vaak gezwollen en verliest de 
blik zijn frisheid. DL Eye Lifting Contour Gel is een concentraat met een veelomvattende werking. Wallen, 
vochtophopingen en lijntjes worden verminderd en natuurlijke Polypeptide zorgt er voor dat er een liftend 
effect rondom de ogen ontstaat.  
 
DL Bio-tech Anti Wrinkle Serum: Een serum speciaal voor de rijpere, gevoelige huid, te gebruiken onder de 
DL- crème voor ochtend en avond. Het werkt verstevigend, beschermend, vermindert roodheid en verbetert 
de huidstructuur. 
 
DL Sensitive Skin Filler: Een handige aplicator, gemakkelijk voor onderweg. Kan onder maar ook over de 
crème worden gebruikt (gedurende de hele dag). Het zorgt voor een “all over” vullend effect en maakt de 
rimpeltjes “effen”. Verbergt de tekenen van vermoeidheid bij de ogen, lipcontour, voorhoofd en neus, op 
ieder moment van de dag. Geeft verfrissing en onmiddellijke verlichting op ieder klein gebied van de huid. 
 
DL Lifting Effect Vials: Waardevolle, geconcentreerde ampullen met een direct lifting-effect en gladder mak-
end resultaat. Het gezicht ziet er ontspannender en steviger uit. Een nog beter resultaat ontstaat, indien de 
ampul na het inmasseren van de DL Lifting Effect Cream wordt aangebracht. 
 
DL Lifting Effect Mask: Verstevigend,crèmemasker, gaat de tekenen van veroudering tegen. Uitstekend ge-
schikt om op ieder gewenst moment tekenen van vermoeidheid te verminderen en het gezicht vernieuwde 
frisheid uit te laten stralen. Masker aanbrengen op gezicht, hals en decolleté, 15-20 minuten laten inwerken 
en grondig met lauwwarm water afspoelen.  
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DL Pure Restoring Crème: Beschermt tegen verouderings-verschijnselen bij een onzuivere, gemengde, vette 
huid. Een diepe werking, vochtinbrengend en reinigt de huid. Het anti-ageing-complex reduceert lijntjes, de 
huid toont zichtbaar compacter en elastischer. De crème zorgt voor een mooie vitale teint en heeft een mat-
terend effect. Vetvrij en heeft een UV-filter. 
  
DL Instant Perfect Serum: Een serum speciaal voor de onzuivere, gemengde, gevoelige, rijpere huid. Te ge-
bruiken onder de DL-crème voor ochtend en avond. Het serum wordt snel door de huid opgenomen, werkt 
verstevigend, beschermend, vochtinbrengend en vermindert verouderingsverschijnselen. De huidstructuur 
verbetert en grove poriën worden geminimaliseerd. De houdbaarheid van make-up wordt verlengd en het 
serum is vetvrij. 
  
DL Face Scrub: Een scrub voor het gezicht op basis van suiker. Bij het inmasseren wordt de suiker langzaam 
opgelost en geeft een aangenaam gevoel en tegelijkertijd werkt het door het peelingeffect huidvernieuwend. 
De scrub met vochtige handen inmasseren op gezicht, hals en decolleté. Op de verdikte huiddelen grondi-
ger behandelen en afspoelen met lauwwarm water. 
  
DL Body Scrub: Een lichaamsscrub op suikerbasis. Gedurende het inmasseren smelten de suikerkorrels en 
door het peelend effect wordt het weefsel vernieuwd en verstevigd. Waardevolle boterbestanddelen en olie 
maken de huid zacht en soepel. Met vochtige handen over het hele lichaam inmasseren en met lauwwarm 
water afspoelen. 
  
DL Décolleté Lifting Serum: Verkoelend serum voor het decolleté met een direct liftend effect. Goudpig-
menten bieden de huid een stralend uiterlijk.  
  
DL Endless Summer: Een huidverzorgende self-tanning emulsie. Het werkt vochtregulerend en verstevi-
gend. Een stralende goudbruine teint voor gezicht en lichaam. Dagelijks gelijkmatig aanbrengen. 
  
DL Elasticising Body Cream: Revitaliseert het weefsel, bezit een efficiënt anti-age effect en een zichtbaar 
verstevigende werking. Een microreflex werkstof biedt de huid een stralend aanzien. 
    


