


 
Tento nový trend vedl i ke vzniku 
multifunkčního výrobku,  
který je kombinací  
make-upu a krému. 
 
DELAROM vytvořil první 
přirozený tónovací krém, který 
kombinuje péči, hydrataci a 
prevenci proti stárnutí pleti. 
Obsahuje velmi jemné pigmenty, 
které rozptylují světlo. 

 
V současnosti se prosazuje nový trend 
návratu k přirozenosti. Maskování 
nedokonalostí make-upy je minulostí, 
ženy jsou přirozeně krásné a hrdě to 
ukazují. 

DELAROM uvádí na trh Tónovací krém 
s arganovým extraktem a kyselinou 
hyaluronovou. 



Tónovací krém je jemný hydratační krém, 
který Vám dodá v jediném okamžiku 
kouzelné barvy a účinně hydratuje 
pokožku. 
 

Výzkumníci v DELAROM laboratořích 
vytvořili multifunkční produkt pro péči o 
pleť s perfektním hydratačním efektem 
díky tomu, že kombinuje kyselinu 
hyaluronovou a provitamín B5 s anti-
aging vlastnostmi extraktu z arganového 
ovoce a vitamínu E, a s UV ochranou 
minerálních filtrů. 

Obsah: 30 ml 
 
Referenční čísla:  
 1701 světlá pleť 
 1702 střední zabarvení pleti 
 1703 tmavá pleť 

Tónovací krém s arganovým extraktem 
jemně kryje a vyhlazuje nerovnosti 
pokožky, dodává jí hladký a rozjasněný 
vzhled...  



Kyselina hyaluronová  
Kyselina hyaluronová je molekula, která se přirozeně vyskytuje v pokožce. 
Její rolí je udržovat rovnováhu vody (násobí obsah vody až 10 000x) v 
epidermis. U starší pleti kyselina hyaluronová zamezuje v dermis ztrátě 
vody a pokožka je díky tomu měkká, pružná a pevná. 

Arganový extrakt 
Arganový strom roste hlavně v jižním Maroku a je široce používán pro 
kosmetické účely. Účinky arganového extraktů proti stárnutí pleti jsou 
dobře známé a prověřené. DELAROM se rozhodl použít extrakt z 
arganového ovoce pro jeho okamžitý zpevňující efekt a dlouhodobé 
působení proti vráskám. 

Extrakt ze zeleného hrášku 
Zelený hrášek má svůj původ na Blízkém východě již před 8000 roky a 
jeho pěstování se rychle rozšířilo po celé Evropě. DELAROM použil v 
tónovacím krému extrakt zeleného hrášku, protože chrání a opravuje 
proteiny v epidermis. Díky tomu dodává pokožce pevnost a pružnost. 

Provitamín B5 
Stimuluje obnovu buněk v epidermis a přispívá  
k docílení hladší a hydratovanější pleti. 




