
Naslednje primerjave potrjujejo teorijo: Riba v morju in otrok v maternici plavata v 
primerljivi mineralno-solni raztopini. Ph-vrednosti človeških solz in morske vode sta 
enaka!! Tako najden morski extrakt dobi ime: 

"CELUMER EXTRAIT DE CAVIAR MEERES EXTRACT".

Ta morski extrakt je s strani človeške kože zelo dobro sprejet. Način delovanja je 
regeneracija spodnjih slojev kože, zaradi tega pride do normalizacije in polepšanja 
kože navzven.                  

Proti  drugim  rastlinskim  in  vitaminskim  extraktom  ima  CELUMER  EXTRAIT  DE 
CAVIAR MEERES EXTRACT  lastnost,  da  se  sam od  sebe  zaradi  fizikalnih  in 
kemičnih  lastnosti  prevaja  skozi  „bazalno  membrano“:  praktično  tja  kjer  se  tvori 
kožna celica.

CELUMER  EXTRAIT  DE  CAVIAR MEERES  EXTRACT  je  kombinacija  šestih 
morskih  substanc,  katere  vsebujejo  vse  važne  gradnike  celic.  Osnovni 
gradniki(celična  hrana)  kateri  celici  primankujejo  se  tako  vnesejo  v  slednjo!! 
Primanjkljaj ali kožni problem se tako normalizira! Rezultat je tako ob redni uporabi 
dejansko normaliziranje funkcije kože!! Tako lahko trdimo da z CELUMER-obravnavo 
dosežemo:

                    - edinstven dosežek v času 28-30 dni ( bioritem obnavljanje kože),
- naravna regeneracija kože in s tem vidno polepšanje le te.

1995 leta  dobi  njihova  firma  od  ministrstva  za  znanost  Thüringen  uradno 
raziskovalno nalogo na temo „ Neurodermitis, Psoriasis in z tem povezane kožne 
alergije“.  S  tem  argumentiramo  svoja  visoka  stališča  v  raziskovanju  in  razvoju 
produktov.

Marketing-Koncept:
DALTON BEAUTÉ  DE  LA MER  produkti  se  prodajajo  po  vsem  svetu  na  bazi 
selektivnega izbora prodajalcev. Iz tega vzroka sta potrebna šolanje in trening za 
pravilno  uporabo,  princip  delovanja  in  različnih  možnosti  kombinacij!!  Njihova 
marketinška strategija je za to  koncentrirana na: 

- Enkraten in edinstven učinek našega:
„CELUMER EXTRAIT DE CAVIAR MEERES EXTRACTES“

V  našem  trening-seminarju  dobijo  stranke  vse  važne  informacije  o  sestavinah, 
možnostih uporabe in načinu delovanja!!

                                                 Vaš zastopnik za Slovenijo:

KAVIAR KOZMETIKA d.o.o. 
Cesta 4. Julija 052
SL-2241 Sp. Duplek, 
Slovenija
Tel.: 031 332 228
www.kaviar-kozmetika.si
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PRODUCT LINE DALTON
CELUMER

DALTON
WHITENER

DALTON 
NATURAL CORRECTEUR 
(SOS 1)

DALTON DIFFICILE
pour COUPEROSE

Sestavine Celumer extract vsebuje

 Kaviar Jesetra
 Ostrige z luskami
 Školjke
 Alge
 Plankton

Anti pigment negovalni 
sistem

Whitener- Extract:
 Rastlinski extrakti 
 vitamin A+E+C
 Caviar Extract
 z UVA/UVB filtrom

Kombinirani vitaminski extract 
z:
 vitamin A- Retinol
 vitamin E
 Aloe Vera 
  

Rastlinski extract iz 7 
zdravilnih zelišč:

 Baldrijan
 Rman
 Kamilica
 Omela
 Hmelj
 Melisa
■ Koromač
    

Delovanje

Za normaliziranje, 
stabiliziranje in obnovo 
poškodovane kože

 Rastlinski extrakti vsebujejo 
encime, kateri regulirajo 
sintezo Melanina!

 umirja
 ščiti
 obnavlja

 ojača ožilje
 odpravi zastoje
 umirja

Indikacija

 zahtevna koža 
 po 30 letu po potrebi

 Pri starostnih, 
 sončnih, 
 hormonskih 

pigmentacijah!!

 za vse tipe kože
 občutljivo kožo
 SOS kozmetika za 
poškodovano kožo
 koža z alergijo na sonce

 pri kuperozi 
 občutljiva koža
 koža slabe vaskularne 
strukture 
 pri pojavu ven in kapilar 

Linija produktov
1. Celumer, Caviar  

Tretma
     Cleansing Milk in 
       Make-up Remover
     Tonic Lotion
     Soft Peeling
     Bio-Active-Day Cream
     Bio-Active-Night Cream
     Beauty Mask
     Eye & Lip Lifting Gel
     Neck and Décolleté 
      Cream
     Celumer, Caviar Lifting 

Ampule-50%          

2. Celumer,  
Oyster (Ostrigin) Tretma

      Oyster Cream
      Oyster Mask Black Mud

3. DALTON Surprise   
 Cream

4. DALTON Q10-  
   Extrait de Caviar Cell   
Energy

 Cream Q10–Day & Night 
   Repair Cream
 Q10 Face Repair Mask
Q10SerumRepair 

Q10Eye&Lip Contour Repair 

Q10WellnessSpa Bodylotion
Q10 Anti Aging Ampule-35%

5. Regenerant, Complex   
with CELUMER 
LIPOSOMES

     Cream Regenerant
     Serum Regenerant
     Mask
     Eye & Lip Cream
     Regenerant Ampule-25%

6. DALTON Hydratant     
     Cream
     Carotincreamgel
     Fluide Hydratant
     Hydratant Lifting
       Emulsion
      Hydratant  Ampule-20%

DALTON Fond de 

 Whitener Care Cream( za 
normalno, suho kožo)

 Whitener  Care  Emulsion 
( za mlado kožo in telo- roke)

Whitener Mask (preostanek 
maske se vmasira v kožo)

WhitenerEssence 
(koncentrirana  raztopina-
lokalna uporaba)

Važno:
Kompletna  Whitener  linija 
ne vsebuje  sadnih kislin!!! 
Uporaba je  priporočena še 
posebaj poleti!!!

Pri  ca.  8  tednih  dnevne 
uporabe je rezultat ca. 30% 
enakomernejša kožna
barva!!  
Npr.Zmanjšana 
hiperpigmentacija 

1. Nega obraza:  

 Cream Correcteur
   Soft
 Cream Correcteur
    M ( zimsko zaščitna 
krema)
 Serum Correcteur 
Emulzija( brez maščob) 
 Maska Correcteur 
 CC-Concentrate
   Ampule (olna raztopina)

2. Nega telesa:  

 Vitamin-A-telesna 
   Emulsion-za masažo 
obraza in telesa
 “das Oil”-hidrofilno olje 
za masažo obraza in 
telesa(preprečuje 
nastanek strij)
 Washmilk (peneče 
čistilno mleko)

3. PARACELSUS   
Wellness- 
zdravilne kopeli 
z eteričnimi olji

 alpska zdrav. zelišča
 rožmarin in arnika
 bor in rman
 melisa in glog
 kamilica in pšenični 
otrobi
 eukaliptus in vrba

 Cleansing Milk
 
 Tonic Lotion

 Pomirjajoča Cream  
   Maska

 Specialni hidratantni 
   Balzam-Emulzija( brez 
maščob)

 Super-Aktivna 
obnovitvena krema (pri 
suhi koži)

 Special Skincare 
   Cream for day and 
   Night ( pri suhi koži) 

 Cover Cream, zeleno 
tonirana pokrivajoča 
krema- antiseptična
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PRODUCT LINE DALTON 
DERMANORM

DALTON 
DERM BALANCE  
(SOS 2)

DALTON JORDAN 
DEAD SEA SALT 
THERAPIE
(SOS 3)

DALTON HYDRO 
ALGA 
SKIN CARE 
THERAPIE 

Sestavine Kombinirani rastlinski 
extrati z:
 vitamin A
 vitamin E
 allantoin
 hamamelis
 kafra
 biološki aktivni 
peptide
    ( beljakovinski 
gradniki)

 aloe vera 
 panthenol

PARFUME-OIL FREE
(brez parfumiranih olj)

Mineralne soli iz 
mrtvega morja bogate 
z:

 magnezij
 kalcij
 kalijklorid 
 bromid

U inkovit algin extractč  
je sestavljen iz: 

 spiruline 
 prstasta laminarija  
 rjave alge

Delovanje  reducirajo 
izlo evanje lojnih žlezč
 uravnavanje vlage 

Ublaži iritacije na koži, 
pomirja in regulira 
vlažnost kože

 sestava tega 
minerala z mrtvega 
morja je edinstvena, 
uporablja se v 
razli ne terapevtskeč  
namene

 aktivna moč 
substance 
 reguliranje vlažnosti
 visoka koncent. 
vitamin E
 š iti pred prostimič  
radikali
 ANTIOXIDANT

Indikacija  mastna koža
 problemati na kožač
 mozolji
 ob utljiva mešanač  
koža
 akne

 alergijah ( hrana, 
zdravila, pelod, živalske 
dlake, dišavah)
 iritirani koži 
 

 Psoriasis, 
Neurodermitis  in s 
tem povezanimi 
alergijami, ekcemih, 
prhljaj, ne isti koži!! č

 odli na vlažnost zač  
vsako kožo
 za ob utljivo, suhoč  
in ne isto kožoč
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Linija produktov  Cleansing Cream 
 Tonic Lotion 
(alkoholfree)
 Clearing Mask z 
   Pilingom
 Skin-normalizing 
Cream
 Hydro-Soft Cream 
Gel
 Tinted Skin-
Equilibrium 
   Cream (anti-septic)
 Concentrate 
Intensive 
   (Ampoule 
concentrate 
   Za problemati nač  
cone)
 Dermanorm 
Ampoule

Cleansing Balm

Tonic Lotion

Day Care( dnevna 
krema)

Night Care(no nač  
krema)

Pomirjajo a Creamč  
Maska

Hydro-Intensive 
Gel Cream (brez 
maš ob)č

Hydro-Intensive 
Care-Eye Contours 
Cremgel (kremni gel 
za nego okrog o i-brezč  
maš ob)č

 Original Dead Sea 
Salt (sol za kopeli)

 Cleansing Gel 
(pene i istilni gel)č č

 Care Tonicum 
( zmanšuje 
srbenje, tudi kot 
tonik za lasiš e)č

 Care Cream 
  - negovalna 
krema 

 Care Emulsion (za 
telo)

 Cream Mask 
   (za obraz, vrat in 
dekolte)

 Shower & Hair
   (za dnevno 
tuširanje in pranje 
glave)

Važno:
The Jordan Dead Sea 
Salt Therapie linija je 
dobavljiva tudi brez 
parfumov!!

 Cleansing Milk z 
   Pilingom

 Tonic Lotion 

 Spirulina Cream

 Spirulina Care 
Emulsion

 Spirulina Gel 
Mask 

Važno: Bodite pozorni 
na THALASSO 
WELLNES “HYDRO 
ALGA SKIN CARE 
THERAPIE” na strani 
7!!
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Delovanje

 stimulira,hladi utrujene noge
 reducira znojenje
 dezinficira
 antiseptično
 proti vnetju 

 za zdrav temni odtenek
 preprečuje staranje kože in 
pojavu gub od sonca 

 koži daje potrebno vlago in 
hrano

Stimulira metabolizem

 osvobaja tkivo od 
škodljivih toksičnih snovi

 odstrani višek vode in 
maščob, zmanjša obseg 
telesa in odstrani celulit

 gel za kopanje in 
tuširanje:
Negujoči gel za kopanje in 
tuširanje, kože ne izsuši

indikacije

 posebno dobra nega za 
noge in stopala

  deluje pri glivičnih 
infekcijah in infekcijah na 
nohtih

 za občutljivo in suho kožo

 za zahtevno in starostno 
kožo

 akne

 mešano kožo 

 polepša obliko telesa 
na problematičnih delih 
(zadnjica,bedra, stegna 
in trebuh). 

Rezultat: tkivo bolje 
poveže, kožo napne in je 
bolj elastična.

 KREMA ZA ROKE IN 
NOHTE
 Vitamin E
 Keratin 
 Vitaminski kompleks
 pantenol
 ne vsebuje maščob
 

Linija produktov

 Vital kopel za noge
- rožmarin
- čajevec

 Deo-hladni gel 

 Alga Spirulina balzem za 
noge iz divjega kostanja in 
ekstraktom ginkovca,
-jača vene in venski pretok, 
-profilaksa proti krčem,
-zmanšuje nastanek 
iritacije kože po odstranitvi 
dlak

 krema za stopala z 
razpokano in grobo(trdo) 
kožo

 krema za stopala iz 
čajevca

 intenzivni koncentrat iz 
čajevca, v kapalni pipeti( 
preventiva proti glivicam in 
infekcijam nohtov)

 mleko za sončenje F16 
emulzija, brez mineralnih 
olj; vitamin E kateri 
preprečuje staranje kože 
ter UVA IN UVB zaščita

 gel za sončenje F12, 
osvežujoči gel brez 
maščob, preprečuje 
nastanek Mallorka-aken 
in vsebuje UVB zaščito

 sun blocker F 25 zelo 
unčikovita zaščita pred 
soncem, tudi nega za zelo 
svetlo kožo, pri 
ekstremnem 
izpostavljanjem na 
soncu,
Vsebuje UV A in UV B 
zaščito

 Piling za telo in prsi
 Cellumask-maska 

za telo
 Cellufolie- folija za 

zavijanje
 Cellulite 

Cremeemulsion-
kremna emulzija

BODY CONT. BUST
Nega prsi in oprsja

SESTAVINE:
. Kombinirani morski 
ekstrakti
. Zeliščni ekstrakti
. Vitamin B 6

DELOVANJE:
Uravnava metabolizem
Napenja in vrača 
elastičnost koži
Revitalizira kožo
Polepša kožo

INDIKACIJE:
Polepša izgled prsi 
zaradi zatezanja in 
elastičnosti tkiva

PROIZVODI:
 Piling za telo in   

prsa
 Maska za telo  
 Bust Firming   

Emulsion- 
emulzija za 
jačanje tkiva
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Najvažnejše značilnosti DALTON, Beaute de la mer 
kozmetike

- DALTON CELUMER je nova stvaritev z učinkovitimi CELUMER-morskimi 
izvlečki. Za kozmetiko predelan, nudi osnovo za dragocene lepotne proizvode.

- Kaviar – dolgo časa znan samo kot prefinjena delikatesa priviligiranega višjega 
sloja, danes ga lahko dobimo v vsaki dobro založeni delikatesni trgovini, danes tudi 

kot kozmetični pripomoček za obremenjeno kožo?
Na to vprašanje bi vam radi dali odgovor. Jeseter-kaviar, ostrige,      ostrige, 

školjke in plankton so morsko učinkovita podlaga
DALTON-CELUMER-MORSKIH-IZVLEČKOV.

»DALTON Beaute de la mer« proizvodi so razviti in izdelani v 
lastnem laboratoriju v Nemčiji, po strogih predpisih EU in 

GMP(Good Manufacturing Practice) za kar so dobili tudi ISO 
Certifikat in so svetovno preizkušeni v različnih Dermatoloških 

klinikah.
Vsi DALTON Beaute de la mer produkti se vedno znova razvijajo naprej po 

najnovejšem standardu znanosti in raziskovanja.
- DALTON Beaute de la mer je aktivna morska snov,  vgrajena v vse produkte – v 

kombinaciji vitaminov – in rastlinskih izvlečkov – v različnih koncentracijah.
- Aktivna CELUMER morska snov je NARAVNA in KOŽI ENAKA preko 

mikroelementov (morski minerali), kateri so kvalitativno enaki krvni plazmi 
(telesna tekočina).

- DALTON CELUMER je priporočljiv za posebno težavno in zrelo kožo. Uporaba 
povzroči izravnavo vseh naravnih kožnih funkcij.

DALTON Beaute de la mer problemni reševaleci – negovalne linije se lahko na 
potrebo različnih kožnih tipov kombinirajo in uporabljajo.
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IZVORNA  MOČ 
MORJA     

Kvalitativno usklajevanje v sestavi:
-morske vode(celumer ekstrakt) in
-krvne plazme – telesne tekočine

VSO ŽIVLJENJE IMA SVOJ ZAČETEK 
V MORJU

Na začetku je bilo morje v katerem so nastale biološke celice. 

Te celice so se v miljonih let razvijale dalje do današnje 

stopnje, brez da bi zapustile prvotno okolico. Tako so 

posamične celice našega tkiva od telesne tekočine, krvi in 

limfe oblite. V teh tekočinah so minerali kvalitativno identični 

z minerali v morski vodi.

Otrok v maternici plava v podobni mineralni-
raztopini kot riba v morju. Transport in postopek 

presnove človeškega telesa temelji na moči 
osmotičnega pritiska. Za ohranjanje konstantnega 
osmotičnega pritiska so v morju, kot tudi v krvi 

odgovorni enaki raztopljeni minerali in 
mikroelementi.

Alge, raki in ribe se prehranjujejo iz morja in tako 
koncentrirajo v sebe važne mikroelemente, 
vitamine in aminokisline. Zaradi skladnosti 

sestavin in visoke koncentracije snovi so za nas 
najvažnejši dobavitelji hrane.

Morje je neizčrpan  vir vitaminov  za človeško 
telo in kožo.

Morje je živo sredstvo iz katerega lahko človek 
črpa svojo telesno moč.

IZVORNA MOČ MORJA
ZA LEPOTO VAŠE
KOŽE

Jeseter je eden od najdragocenejših morskih rib, 
daje  nam  kaviar.  Morje  nam  daje  tudi  druge 
surovine,  katere  biološko  dinamično  aktivirane 
moči  tvorijo  podlago  nenavadnih  lepotnih 
proizvodov.
CELUMER – morski izvlečki vsebujejo v veliki 
koncentraciji pomembne elemente:
-LIPIDE (fosforjev lipid, maščobna kislina)
-PROTEINE
-VITAMINE
-MIKROELEMENTI/MINERALI

Te naravne aktivne snovi se pri DALTON Beaute 
de  la  mer  –  kozmetiki  vgrajujejo  preko  dveh 
različnih bioloških postopkov.

Ionska izmenjava – globinski učinek
Encimi,  minerali  in  mikroelementi  so  biološki 
katalizatorji organizmov in imajo nalogo vodenja 
celotne presnove katalično. Zagotavljajo celično 
preskrbo,  razgrajujejo  toksične  snovi  in  jih 
odstranjujejo,  mobilizirajo  druge  snovi  iz 
skladišč in katalizirajo procese, ki so potrebni za 
pridobitev energije organizma.
Encimi so sestavljeni iz beljakovinskega dela in 
anorganskega dela tako imenovani koenzim. Kot 
koenzim  vstopajo  kovinski  ioni  kot 
mikroelementi našega organizma.
Spravljanje  CELUMER  –  morskega  izvlečka 
(morske  snovi)  temelji  na  graditvi  ionskega 
padca. 
Zamenjava ionov bo preko tega podprta, ker ima 
CELUMER- morski izvleček enaki ionski naboj 
kot koža.
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SPECIALNI POSTOPEK PO METODI
CELUMER-BEAUTE DE LA MER

2-fazni na inč
1 faza- Aktivira se izmenjava 
celičnih gradnikov- koža se 
očisti

-Odstranjevanje:

iš enjeČ č
Obraz, vrat in dekolte o istitie z mlekomč  
za iš enje. Nato operite obrazč č
z mla no vodo. Vato namo ite v tonik terč č  
nanesite na obraz.

Piling
Kremo zmešajte v roki z malo mleka za 
iš enje ter izvedite piling z č č

vla nimi rokami. Izpirajte z navadnož  
vodo. Pazite da bo iš enje temeljito.č č
Po potrebi še enkrat nanesite tonik na 
ko o. ž

Masa až
Masa o izvedite s kremo za masa o. Pož ž  
masa i izperite ostanke kremež

2 faza- Hranljive snovi se 
lahko sedaj optimalno vnesejo 
v kožo

-Oskrbovanje

Ampula
Ampulo CELUMER LIFTING nanesite na 
obraz,vrat in dekolte(ali CR-AMPULO, 
CH-
AMPULO, CD-AMPULO- odvisno od tipa 
ko e).ž

Zaklju ekč
Gel za okoli o i nanesite okoli o i terč č  
ustnic. Kremo za vrat in dekolte 
nanesite na vrat in dekolte. Nato glede 
na tip ko e potrebno dnevno kremo zaž  
obraz!!
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z mla no vodo.č

Maska
Enakomerno nanesite masko BEAUTE na 
obraz,vrat in dekolte(uporabite
koli ino velikosti lešnika). Po potrebi,č  
odvisno od te ave ko e, nanesitež ž  
dolo enoč
masko (Diff. Pour Cuperose, Natural 
Currectur ali Derm Balance).
Pustite da deluje 15 minut, ter izperite z 
mla no vodo.č

VA NO:Ž
»2-fazni« sistem 
 ODSTRANJEVANJE + OSKRBOVANJE 
napravi naravno mo  morja vidno nač  
ko i. CELUMER-morske sestavinež  
pospešijo izmenjavo celi nih gradnikovč
( celi ne hrane), normalizirajo ko o,č ž  
pospešujejo obnovo(regeneracijo) 
celic ko e!! To pomeni nega ko e odž ž  
znotraj navzven!!!

DALTONDALTON Beauté de la mer KRATKE OBRAVNAVE

HITRO POLEPŠANJE  :  
( 30 minutna obravnava)

Obraz, vrat in dekolte o istite z mlekomč  
za iš enje. Nato sperite obraz zč č  
navadno vodo. Kos vate namo ite zč  
tonikom, ter nanesite na obraz.

Enakomerno nanesite MASKO BEAUTE. 
Pustite da deluje 10 minut. Masko 
sperite z mla no vodo.č

Ampulo CELUMER LIFTING nanesite 
enakomerno na obraz, vrat ter dekolte.

Po potrebi, odvisno od ko e nanesitež  
DNEVNO KREMO, REGENERANT KREMO 
ali KREMO IZ OSTRIG.

Vrstni red nanašanja:
- Ampula,- Dnevna krema,- Make Up
Posebnosti :
Ampula CELUMER je idealna podloga za 
Make up.
Make up ostane odli en ve  ur, tudi vč č  
ekstremnih pogojih.

Va no:ž
Po nanašanju CELUMER  ampule, se 
mora Make up nanesti najkasneje v 

Specialna obravnava oči:
(pri zastojih v solznih vrečkah, 
podočnjakih )

Važno: zagotoviti moramo stabilnost kože.

Maska za oči: 
Beauty Maske  

Važno:
Masko nanesite za konico noža debelo. 
Maska se nanese vse do roba veke;
Nanjo položite očesno kompreso; (Maska se 
naj ne bi posušila- važna debelina nanosa)
Masko po 15 minutah sperite; Očesni gel 
nanesite okrog očesa (napenja kožo, pospeši 
cirkulacijo, blaži oteklino).
Ne uporabljajte pri občutljivih in alergičnih 
osebah.

Specialna obravnava oči:
(pri nagnjenju k gubam okrog oči )

Maska za oči:
Maske Regenerant:
Maska se nanese vse do roba veke. 15 Minut 
pustite delovati. Ostalo masko vmasirajte v 
kožo. Po potrebi še Augencreme Regenerant 
za zaključek tretmana.
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8-10 minutah kajti beljakovinski film 
ampule tako fiksira Make Up do 12 
ur!!!!

Specialna obravnava rok:

Piling 
Beauty Maske / ali CELLUMASKE (maska za 
telo)
15 Minut pustiti delovati – sprati – Serum 
Regenerant ali Hydratant Lifting Emulsion 
nanesti.
Zaključiti z Hand- und Nagel kremo.

Specialna obravnava vratu 
in dekolteja:

Kremo za vrat ali Masko Regenerant nekoliko 
debelejše nanesite. Pokrijte z folijo in 15 – 20 
minut pustite delovati. Na folijo položite tople 
komprese (večkrat zamenjajte).
Po odstranitvi folije preostalo kremo 
vmasirajte v kožo.

DALTON BEAUTE DE LA MER-
OBRAVNAVA OBRAZA PRI NEČISTI

KOŽI/AKNAH

 ČIŠČENJE
Obraz, vrat in dekolte očistite z DERMANORM čistilno kremo. Nato sperite z mlačno 
vodo.
DERMANORM tonik nanesti na vato in še enkrat očistiti.

 DERMANORM KOŽNO OČIŠČEVALNA PILING MASKA
DERMANORM  kožno  očiščevalno  piling  masko  enakomerno  nanesite.  Pustite  delovati  3-5  min., 
priporočljivo tudi kot vapozon,(kožno očiščevalno delovanje), nato izvedite piling. (delati morate z vlažnimi 
rokami).
Izperite z mlačno vodo.
Prosimo, pazite na to, da boste skrbno in temeljito očistili.

Nato do konca očistite in z DERMANOM čistilnim tonikom dezinficirati.

 OSTRIGINA MASKA BLACK MUD – morski mulj (blato) ali maska Natural Correcteur
Ostrigino masko Black Mud z vlažnimi rokami ali mokrim čopičem nanesite. Pustite 
delovati 15 min. Nato masko z mlačno vodo navlažite in dobro naemulgirajte, in jo 
temeljito izperite.

 DERMANORM CD-CONCETRATE AMPULO NANESTI. (lojno uravnavajoča ampula)

 ZAKLJUČEK
 Nanesite dermanom kožno – normalizacijsko kremo ali ostrigino kremo . Za prikritje 
vseh kožnih napak nanesite : brazgotine, rdečkavost, nečistosti, Difficile Cover krema 
(zeleno obarvana pokrivna krema) . Nato s Dermanorm obarvano kožno – izravnalno 
– kremo ali z kožno transparentnim                  Celumer Make-upom pokrijte.

Priporočljivi produkti za obrazno masažo
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Tip 1:= poživljajoča masaža
Priporočilo:
        Rumena masažna krema Art. Št. 100112 poživi prekrvavitev.
        Po končani masaži sprati kožo z mlačno vodo.
        Sestavine: čebelji vosek, olje iz palmovih jederc

Tip 2:= masaža prilagojena na tip kože
Priporočilo
→za nečisto kožo: Masažo izvesti z Dermanorm normalizirana krema
→za kuperozno kožo: Masažo izvesti z Difficile pour  Couperose kremo
                Upoštevati: nanesti toliko, da bo vidna tanka bela plast kreme.

    Manjšo količino rumene masažne kreme dati v roke in masirati obraz.
                Po zaključku masaže rumeno masažno kremo vedno sprati.

Namesto rumene masažne kreme priporočamo olje Art. Št. 6138101 ( hidrofil=   vodotopljiv).

Tip 3:= blažilna in pomirjajoča masaža razdražene kože
Derm Balance nočna krema, Art.- št. 617050 ali Jordan Care krema, Art. – št. 618010
- za alergično (vonj, dišava), občutljivo kožo

Paziti na: nanesti toliko, da bo vidna tanka bela plast kreme. Naravno korekturno ampulo daste v roko in 
masirate. (oljna ampulna raztopina)
Namesto korekturne ampule priporočamo kot drsno podlago »olje« Art. Št. 6138101.

Pri suhi koži ni potrebno sprati.

DALTON DERMANORM
Sestavina:Regulator loja + Vit A

Postopek čiščenja in nege 
mastne
in problematične kože.

DERMANORM izdelki so posebej razviti za 
preprečevanje težav v zvezi  mastno kožo ter 
problematično kožo: razširjene pore, rdečice, 
mozolji.

Uravnotežena formula ki vsebuje kompleks 
aktivnih snovi za zmanjšanje izločanja lojnih 
žlez. 
Čisti površino kože od motečih snovi.
Regulira izločevanje lojnih žlez.

TRETMA JE LAHKO 
USPEŠEN SAMO E SEČ  
METODA DERMANORM 
IZVAJA PRAVILNO.

POMEMBNO: uspešen tretma se 
prične z vsakodnevnim čiščenjem: 
odstranjevanju sveh izločevin lojnih 
žlez, metaboličnih proizvodov in 
mrtvih celic.
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Nekaj je razlogov za neprivlačno kožo, pri 
mastni koži:

 Pretirano izločanje loja žlez, ki naredi 
svetlikajočo kožo.

 Mikroorganizmi kateri razgrajujejo 
izločke naredijo veliko prostih mastnih 
kislin, ki dražijo našo kožo. To pa 
rezultira:mozolje in rdčico.

 Upočasnjeno osvobajanje mrtvih celic, 
kar je posledica zaprtih por.

Sedaj je koža čista in svobodna. 
Kombinacija aktivnih sestavin v 
proizvodih DERMANOM lahko sedaj 
regulira izločevanje lojnih žlez in 
normalizira kožo.

DALTONDALTON JORDAN DEAD SEA SALT TERAPIJA
- Mineralna sol iz Mrtvega morja

Za kozmetično negovalno terapijo z DALTON – proizvodno linijo –  Jordan Dead Sea 
Salt  terapija –Neurodermitis,  Psoriasis(luskavica) in s  tem povezane alergije kot  tudi 
nečistosti kože.

Edinstven in blagodejni učinek »Mrtvega morja« je zgodovinski in od starega veka znan. 
Že kraljica Kleopatra, kraljica Saba (Sheba), kralj David in kralj Salomon so imeli svoje 
kopališke zgradbe ob Mrtvem morju.

Mrtvo morje leži  približno 394 na nadmorski višini in je eno veliko »čebelje jezero«. 
Napajan je od reke Jordan in od mnogih mineralnih izvirov.

Na podlagi visokih zračnih temperatur izhlapeva voda zelo hitro in preostane »raztopina iz 
mineralnih soli«. Ta »raztopina mineralne soli« je približno 10 krat bolj koncentrirana kot 
voda drugih morij.  Magnezij-kalij-kalcij-brom in relativno majhen delež  kuhinjske soli 
(natrijev klorid) so razlika od vseh drugih morij: sredozemsko in severno morje vsebujeta 
en delež kuhinjske soli do približno 96%. Poleg tega mrtvo morje ne vsebuje joda. To je 
posebno pomembno za ljudi, ki trpijo za preobčutljivostjo proti  jodu. Snovi v mrtvem 
morju dajejo pozitiven vpliv na »kožni kal« in preprečujejo s tem vnetja. Prav tako imajo 
ti minerali lajševalne učinke srbenja in zgraditve kože.

Med kopanjem z kopalno soljo iz mrtvega morja (=Jordan Dead Sea Salt terapija) se kožni 
lišaji nežno ločijo. Zgornja, sedaj prosta kožna plast bo sedaj sprejemljiva za presnovno 
poživljajoče mineralne snovi / magnezij / kalcij / kalij / brom.

Sestava  teh  »mineralov  mrtvega  morja«  je  edinstvena  in  se  uporablja  za  veliko 
terapevtskih namenov.

- Veliko hotelov se je specializiralo na tretma-kopalno-zdravljenje,  ki  se tudi ponuja 
preko turističnih agencij.

- Tretma-kopalno-zdravljenje z minerali iz mrtvega morja se že stoletja raziskuje in je v 
celem  svetu  dosegel  visok  ugled,  skozi  njegovo  enkratno  kombinacijo  lepote  in 
zdravja.

- Vsak  produkt  iz  produktne-linije  »JORDAN  DEAD  SEA SALT TERAPIJA«  je 
obogaten s soljo iz mrtvega morja.

- Moči soli iz mrtvega morja bodo po najnovejših spoznanjih znanosti vstavljene:
 za ohranitev zdrave naravne lepote
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 odpravljanju izčrpanosti / stresa
- Preko vsakdanje nega z produkti- linije »JORDAN DEAD SEA SALT TERAPIJA« 

aktivno podpremo sistematsko revitalizacijo in zaščito kože.

NARAVNA MOČ mrtvega morja ustvari olajšanje pri:
- neurodermitisu, luskavici
- nečistosti kože
- stresu, nervozi, izčrpanosti
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