Kosmetika DALTON je určena pro ošetřování
problémové pleti a stárnoucí pleti. Základem je
mořský extrakt s kaviárem v kombinaci s
extraktem z řas, nebo v kombinaci s vitamíny a
bylinami a aroma oleji. Mořský extrakt CELUMER
je čistě přírodní látka - pro kosmetické účely se
upravuje.

1. DALTON CELUMER:
CAVIAR LIFTING SKIN POWER
pro každou náročnou pleť, stimuluje metabolismus
a pomáhá zvyšovat elasticitu kůže, dodává svěží
vzhled

2. DALTON CELUMER: OYSTER
TREATMENT - LIFTING SKIN POWER
ústřicová kosmetika pro všechny typy pleti, hlavně
pro smíšenou pleť, aktivuje metabolismus a
detoxikaci kůže

Kosmetika DALTON je určena pro komplexní ošetření pleti postižené
různými kosmetickými a kožními problémy (citlivá pleť, akné, pleť s
rozšírenými cévkami, pleť postižená lupénkou, neurodermitidou,
ekzémy, alergiemi, projevy stárnutí). K dispozici jsou i řady bez
parfémových olejů pro přecitlivělou pleť. Přípravky jsou vyráběny pro
domácí použití i pro použití v kabině, k testování jsou dodávány vzorky
o velikosti 4 ml k vyzkoušení snášenlivosti.

8. DALTON HYDRATANT: PHYTO THERMAL
sensitive superieur - pro citlivou pleť, hydratace

9. DALTON NATURAL CORRECTEUER
retinol, vitamín A, pro všechny typy pleti, hlavně pro citlivou a
poškozenou pleť /sluneční alergie, akné, keratóza/
10. DALTON DIFFICILE POUR COUPEROSE PHYTO HERBAL
bylinné extrakty pro suchou pleť a rozšířené cévky

11. DALTON DERMANORM SEBUM REGULATION
vitamin A+E, pro akné a mastnou pleť

3. DALTON SURPRISE:
SILK + EXTRAIT DE CAVIAR
luxusní denní krém pro náročnou pleť, kombinace
extraktu z hedvábí a extraktu z kaviáru

4. DALTON Q 10:
EXTRAIT DE CAVIAR, CELL ENERGY
energie pro buňky, pro zralou pleť

12. DALTON DERM BALANCE, Aloe Vera + Panthenol
Perfume oil free
pro přecitlivělou pleť a pleť se sklonem k alergii

13. DALTON JORDAN DEAD SEA SALT THERAPIE
kombinace s originální solí Mrtvého moře pro lupénku,
alergickou pleť, neurodermitis

5. DALTON AROMA WELLNESS SPA
kombinace extraktu z kaviáru a mandlového oleje,
pro každý typ pleti
14. DALTON HYDRO ALGA Spirulina platensis - Anti oxidant
detoxikace, hydratace
6. DALTON REGENERANT: EXTRAIT DE
CAVIAR, LIPOSOMES - ANTI AGING
pro regeneraci pleti

7. DALTON WHITENERCARE SYSTEM
bělící přípravky - pro pigmentace, regulace
syntézy melaninu

15. DALTON SUN CARE
sluneční kosmetika
16. DALTON BODYCONTOUR PERFECT & BUST
tělové přípravky - ošetření poprsí a těla

