


Parfumul acestei game: note floral-condimentate

Anason, 
orez, acord 

ozonic

Crin, vanilie, 
nucșoară

Mosc alb, 
lemn de santal 

și paciuli
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Din cauza încetinirii metabolismului celular odată cu trecerea timpului, pielea se 
deshidratează la suprafață, lasând la vedere o textură cu mai multe semne.

Producția de colagen, acid hialuronic și elastină (fibre ce susțin pielea) scad.
 

Mișcările zilnice continue și involuntare ale mușchilor feței lasă urme pe pielea noastră: 
ridurile. 

Primele stadii ale îmbătrânirii pielii apar:

• Între nas și buze
• Deasupra de nas, între sprâncene 
• Conturul ochilor

Pielea la 30 de ani

DELAY INFINITY



În jurul vârstei de 40 de ani, pielea devine din ce în ce mai mată, iar primele riduri reale își 
fac apariția, din cauza încetinirii procesului de regenerare celulară.

Stratul hidrolipidic, conceput să acționeze ca o barieră de protecție, devine din ce în ce 
mai subțire, în timp ce producția de elastină și colagen scade odată cu prima aparență a 
pielii relaxate.

De asemenea, factorii externi precum razele UV, poluarea și mâncarea nesănătoasă 
influențează în mod evident pielea, producând radicali liberi, care contribuie la 
îmbătrânirea pielii.

În general, stresul oxidativ, alături de procesul natural de îmbătrânire odată cu trecerea 
timpului sunt responsabili de schimbările asupra pielii.

Pielea la 40 de ani

DELAY INFINITY



Interacțiunea dintre factorii de crește, celulele pielii 
și extra-celulele matrix este esențială pentru a 
menține pielea într-o condiție favorabilă: fiecare 
deteriorare cauzată de factori externi sau interni este 
suportată de procesul de refacere.

Îmbătrânirea vine odată cu grupări de molecule, 
care deteriorează factorii de creștere, și prin urmare, 
puterea de comunicare între celule.

Scăderea grosimii și fragilitatea pielii îmbătrânite sunt rezultatele unui dezechilibru dintre 
degradarea și regenerarea țesutului pielii.

Studii recente au făcut legătura între deteriorarea structurii pielii și deteriorarea 
factorilor de creștere.

Se știe că, dermul comunică cu epiderma prin 
molecule (factori de creștere): o acțiune esențială în 
vindecarea rănilor și în procesul de regenerare.

DELAY INFINITY



Extractul este obținut din bulbul acestei flori și este un 
„facilitator al comunicării celulei biologice.”

Extractul de șofran rezolvă 2 probleme: crește producția 
moleculelor mesager și face ca fibroblastul să devină 
accesibil pentru ingredientul activ.
 
Șofranul sau Crocus chrysantus este denumit „frumusețea 
cremei”. 

Extractul de șofran este un simbol al rejuvenării și al tinereții.

Extract din bulb de Șofran (Crocus chrysantuhus)

DELAY INFINITY: ingrediente active



Șofran (Crocus chrysanthus)
Extractul din acest bulb de floare este un facilitator al comunicării 
celulei biologice.

Keratinocitele din epidermă comunică cu fibroblastele din derm 
prin „moleculele mesager”, care îl activează pe acesta din urmă, 
sintetizând elastina și colagenul. Odată cu îmbătrânirea, 
această capacitate scade și primele riduri apar.

Extractul de șofran stimulează keratinocitele pentru a produce 
molecule mesager, întârziind  apariția primelor riduri, datorată 
scăderii producției de elastină și colagen.

Extractul de șofran rezolvă 2 probleme: crește producția 
moleculelor mesager și face ca fibroblastul să devină accesibil 
pentru ingredientul activ.

DELAY INFINITY: ingrediente active



1.Crocus se răspândește pe stratul de epidermă. 2. Crocus stimulează keratinocitele să elibereze 
moleculele-mesager (Factori de creștere) pentru 

fibroblaste.

Moleculele Mesager stimulează fibroblastele 
dermei să producă o nouă cantitate de colagen 

și elastină.

Colagenul și elastina întăresc structura de susținere a 
pielii, netezind ridurile de la suprafață.



Efectul Domino

DELAY INFINITY: strategie
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Crocus: Test In Vitro
 

Stimularea cu Crocus a comunicării epidermă/ derm

+ Crocus

STIMULAREA FIBRELOR DERMULUI

 Culturi de keratinocite Culturi de fibroblaste

+Lichid condiționat de 
keratinocite

Analiza expresiei                                                                                                                                                   
genetice

DELAY INFINITY: teste clinice



Creșterea elastinei și a enzimei implicate în formarea sa 
(fiziologic vorbind, ambele au scăzut la apariția primelor 
semne ale îmbătrânirii).

creșterea expresiei factorilor de creștere a 
dermei de către fibroblaste

Crocus: test In vitro
 

Analiza expresiei genetice

EnzymeElastin

DELAY INFINITY: teste clinice



Crocus: test In vitro
Stimularea cu Crocus direct asupra fibroblastelor (dermul)

+ Crocus

NICIUN EFECT

Culturi de fibroblaste 

-Analiza expresiei 
genei

DELAY INFINITY: teste clinice



Conceptul microscopiei cu doi fotoni este bazată pe trimiterea a doi fotoni de lumină cu energie 
scăzută, care stimulează molecula biologică, eliberând în acest fel, fluorescența.

Crocus test in vivo:
 

Microscopie cu doi fotoni

Analiza pielii
Pielea este scoasă în evidență cu raze laser de IR 880nm; adâncime 200 um, corespunzătoarea 
dermului, ușor de atins. Semnalele auto-fluorescente sunt iluminate (elastina) și, totodată, 
semnalele generației armonice secundare.

DELAY INFINITY: teste clinice



Crocus: test in vivo
creșterea colagenului și a elastinei

+ Crocus

DELAY INFINITY: teste clinice



Test pe 53 de femei, aplicarea produsului de 2 ori pe zi, timp de 2 
săptâmâni.

Crocus

Crocus: test in vivo
1. Microscopie cu doi fotoni: creșterea colagenului și a elastinei

Colagen Elastină
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DELAY INFINITY: teste clinice



Test pe 20 de persoane cu aplicare de 2 ori pe zi, timp de 28 de zile.

Crocus test in vivo
2. Creșterea elasticității pielii
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DELAY INFINITY: teste clinice



Stimulează expresia genei implicate în sinteza 
de elastină și de proteine a dermei matrix 
(test in vitro)

1100%

Crește elasticitatea pielii și densitatea (testat 
pe 20 de femei)

+12%

Creșterea producției de colagen (test 
microscopie cu doi fotoni)

+ 115%

Creșterea sintezei de elastină (test 
microscopie cu doi fotoni).
 

+ 25%

Scădere vizibilă a ridurilor după 2 săptămâni, efect 
menținut până la 4 săptâmâni după.

Stimulează producția factorilor de creștere ai 
țesutului conjunctiv (dermul) (test in vitro) 400%

DELAY INFINITY: teste clinice



Orez Oryza Sativa 
(Specie Khao Gram)

Oryza sativa (specie Khao Gram) mai este cunoscut și 
sub denumirea de orez violet, deoarece tărâțele sunt 
bogate în antociani, oferindu-i culoarea caracteristică, 
și anume, violet.

De asemenea conține aminoacizi, minerale hidratante 
și vitamine, în special din grupa B, cu proprietăți 
revitalizante pentru a reda o strălucire naturală. 

Antocianii au o putere anti-oxidantă incredibilă, 
protejând structura pielii. De asemenea, previn 
deteriorarea factorilor de creștere ai pielii.

DELAY INFINITY: ingrediente active



Este un tip aparte de orez, pe cale de dispariție, fiind 
înlocuit de orezul thai, mai ușor de cultivat și solicitat de 
țările vestice.

Vagheggi a ales să cumpere acest ingredient extras din 
orezul violet, deoarece ne dorim să susținem fermele și 
populația din Laos și Thailanda care cultivă acest tip de 
orez.

În Thailanda este utilizat în scopuri medicinale și este 
venerat în timpul ceremoniilor...

Orez Oryza Sativa
(Specie Khao Gram)

Standarde ale comerțului echitabil 

DELAY INFINITY: ingrediente active



Ulei de migdale
Extras din fructul arborelui de migdale, este unul dintre uleiurile 
care conțin cel mai mare procent de acizi grași nesaturați și 
polinesaturați; bogat în vitaminele E, B, proteine, glucide, săruri 
minerale: perfect pentru lupta împotriva îmbătrânirii.

Ulei de Jojoba
Adus din California și deșerturile mexicane, extras din semințe, 
este o ceară lichidă care hrănește fără să încarce sau să 
obstrucționeze porii, hidratând pielea în profunzime. Bogat în 
vitaminele E, F și minerale are o acțiune anti-inflamatoare, de 
regenerare și netezire.

Ulei de Macadamia (Nucile australiene)
Uleiul de Macadamia, extras din nucile de macadamia, din 
pădurile tropicale australiene, este o sursă excelentă de acizi 
mononesaturati. Conține un mare procent de acid palmitoleic, 
vitamine (A, E, D) și ajută la prevenirea deteriorărilor produse de 
radicalii liberi. Face țesutul mai ferm și mai catifelat.

DELAY INFINITY: ingrediente active



Ulei de avocado
Extras din fructul Perseei Americane. Bogat în 
vitamina E, carotenoizi (vitamina A) și fitosteroli, 
oferă pielii proprietăți regenerante, hrănitoare, 
alături de abilitatea de a normaliza stratul 
hidrolipidic. Stimulează activitatea fibroblastelor 
dermului, ajutând la sintetizarea colagenului solubil.

Unt de Karite
Untul de Karite este un ingredient comestibil extras din 
semințele de karite, un arbore ce se găsește în savana Africii 
de Vest. Untul de Karite are proprietăți hidratante și 
hrănitoare, care îl fac un cosmetic natural perfect pentru 
piele. Untul de Karite, are de asemenea, proprietăți 
anti-oxidante, grație conținutului de vitamina E, A și D. 
Menține culoarea naturală a pielii, grație proprietăților de 
filtrare.

DELAY INFINITY: ingrediente active



Vitamina A acetat de retinol
Enzimele din pielea noastră transformă 

acetatul de retinol, o formă mai stabilă a 
vitaminei A, în acid trans-retinoic, forma 

activă biologică a vitaminei A.

Acțiunea sa duce la proliferarea și 
diferențierea keratinocitelor (celule care 

alcătuiesc epiderma).

La nivelul dermului, vitamina A crește 
producția de Glicozaminoglicani (GAG), 

molecule capabile să mențină apa, astfel 
încât să îmbunătățească hidratarea pielii.

Aceștia măresc producția de colagen cu o 
îmbunătățire consecventă, în care „susținerea 

structurii” oferă tonusul și elasticitatea pielii.

Vitamina E tocoferol acetat
Vitamina E este un antioxidant activ, 

deoarece neutralizează radicalii liberi, 
blocând seria de evenimente, ce duce 

la deteriorarea celulei prin oxidare.

Îmbunătățește hidratarea pielii în stratul 
corneal și capacitatea straturilor pielii 

de a reține apă.
 

Tipul de Vitamina E utilizat este 
tocoferolul, care, la nivelul pielii, 

hidrolizează și eliberează a-tocoferol.

„Gunoierii”
antiradicali care funcționează în sinergie

Filtru UVA/UVB:
Protecție zilnică împotriva razelor UV, care produc radicali liberi asupra pielii: prevenția oxidării și a alterării 

structurii celulelor de către razele soarelui.

DELAY INFINITY: ingrediente active
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Sistem de dispersare a luminii

O tehnologie inovativă cu efect „dublu rulment cu bile” are o focalizare clară și o acțiune de netezire. 
Cuprinde 2 pudre cu particule de dimensiuni diferite (4 și 20 de microni) care dispersează lumina pentru a 

uniformiza pielea și pentru a netezi zonele îmbătrânite, cu semne ale acesteia.

Vechea 
tehnologie

Noua 
tehnologie

Sistemul de hidratare ZEG
noua generație a sinergiei procesului de hidratare

Un umidificator inovativ obținut dintr-o sursă regenerabilă din trestie de zahăr, printr-un proces de fermentare 
100% biologic, care în combinație cu glicerolul plantei oferă rezultate excelente de hidratare, imediat vizibile 
încă de la prima aplicare, cu efect de durată. Ajută ingredientele active să pătrundă în piele. Extrem de 
tolerant cu pielea sensibilă.

DELAY INFINITY: ingrediente active



Hidratare si regenerare

Hialuronat de sodiu
Acidul hialuronic este una dintre componentele fundamentale ale 
țesutului conjunctiv. Fără el, pielea ar fi incapabilă să rețină apă, 
având rept consecință formarea ridurilor și a semnelor. 
Concentrația sa din țesutul corpului tinde să scadă odată cu 
înaintrea în vârstă. Are, de asemenea, un efect de netezire asupra 
ridurilor mici, făcând pielea mai catifelată și mai fină la atingere.

Beta Glucan
Acesta este o polizaharidă lineară din glucoză obținută prin 
extracția din peretele celulelor de drojdie (Saccharomyces 
cerevisiae). Are proptietăți hidratante, stimulează proliferarea 
fibroblastelor și intervine în procesul de vindecare a țesutului. Prin 
urmare, are proprietăți excelente de regenerare și anti-rid. 
Protejează împotriva stresului oxidativ cauzat de radiațiile UV.

DELAY INFINITY: ingrediente active



Polimeri naturali
efect imediat de lifting

Biopolimeri din Manioc

Acest polimer creează o pânză 3D care se agață 
și se răspândește pe suprafața pielii pentru a crea 
un strat vâsco-elastic.

Acest biopolimer creează imediat un efect de 
lifting.

În plus, răspândindu-se pe suprafața pielii, creează 
o peliculă flexibilă, netezind pielea.
 

DELAY INFINITY: ingrediente active



1- Hidratează și hrănește
2 Îmbunătățește producția de elastină și colagen
3- Stimulează în mod natural moleculele-mesager
4- Previne îmbătrânirea pielii
5- Rejuvenează textura pielii
6- Luptă împotriva acțiunii radicalilor liberi
7- Oferă pielii luminozitate

Pe pielea pe care și-au făcut apariția primele 
riduri:

Delay Infinity
Puterea și puritatea pe care numai natura ți le 

poate oferi

DELAY INFINITY



TRATAMENT FOREVER YOUNG

Asociație inovativă între 
ingredientele active naturale 
eficiente care protejează și 

previn primele semne ale 
îmbătrânirii. 

Tehnică specifică de masaj 
pentru un efect de lifting și 

rezultate uimitoare: o atenție 
acordată zonelor fragile, în jurul 

ochilor, buzele, gâtul și 
decolteul.

DELAY INFINITY: produse profesionale



Lapte pentru curatare (500ml)
Emulsie moale care curăță delicat pielea, lasand-o elastica și hrănită. 
Testat pentru nichel. Tested sub control dermatologic.
 

Lotiune Tonifantă (500ml)
Lotiune imbogatita cu ingrediente active de orez violet, bogate în acid 
anti-oxidant și acid hialuronic, pentru a curata complet pielea, facand-o 
mai fină, hidratata si receptiva la următoarele tratamente. Testat pentru 
nichel. Testat sub control dermatologic.
 

Activare și 
reechilibrare

DELAY INFINITY: produse profesionale



Masaj pentru față (fiole 2ml)
Vitaminele A și E îmbogățesc uleiurile de origine vegetală pentru o 
hidratare profundă și un masaj regenerant. Doză unică. Testat pentru 
nichel. Testat sub control dermatologic.
 

Mască pentru față
Un concentrat extras din florile de primăvară Crocus, pentru a reface 
pielea feței, a gâtului și din jurul decolteului. Îmbogățit cu ingrediente 
active din orez violet biologic și acid hialuronic, potrivit pentru lupta 
împotriva primelor semne de îmbătrânire. 
Doză unică. Testat pentru nichel. Testat sub control dermatologic.

Activare și reechilibrare

DELAY INFINITY: produse profesionale



Față perfectă (fiole)
Un nou complex hidratant, extractul de Manioc și concentratul de 
Crocus garantează un efect imediat de lifting după aplicarea măștii. 
Doză unică. Testat pentru nichel. Testat sub control dermatologic.
 

Cremă de zi
Extractul din flori de primăvară Crocus, alături de extractul din orez violet 
integral, bogat în anti-oxidant și acid hialuronic, protejează pielea feței, 
păstrând-o elastică și netedă, prevenind semnele de îmbătrânire 
nedorite. Doză unică. Testat pentru nichel. Testat sub control 
dermatologic.
 
 

Tratament intensiv 

Pentru pielea mixtă, puteți utliza Serul Intensiv Delay Infinity în locul cremei de zi.

DELAY INFINITY: produse profesionale



PRODUSE MUST HAVE

Ser Intensiv

Cremă pentru conturul 
ochilor și buzelor + balsam 

de buze

DELAY INFINITY: produse de îngrijire pentru acasă



Lapte de curățare (200 ml)
Emulsie fină, curăță cu delicatețe pielea, lăsând-o elastivă și hrănită, grație 
untului de karite și ingredientelor active din orezul violet integral. Doză unică. 
Testat pentru nichel. Testat sub control dermatologic.

Loțiune tonifiantă (200 ml)
Loțiune îmbogățită cu ingredientele active din orez violet integral, bogat în 
anti-oxidanți și acid hialuronic, care completează procesul de curățare a 
pielii, lăsând-o mai fină, mai hidratată și pregătită de tratamentele 
următoare.  Doză unică. Testat pentru nichel. Testat sub control dermatologic.

DELAY INFINITY: produse de îngrijire pentru acasă



Cremă de zi (50 ml)
Extract din floare de primăvară Crocus, bogat în anti-oxidanți și acid 
hialuronic, protejând tenul, păstrându-l elastic și neted pentru a preveni 
semnele de îmbătrânire nedorite. Doză unică. Testat pentru nichel. Testat 
sub control dermatologic.

Cremă de noapte (50 ml)
Untul de Karite și uleiul de Avocado hrănește pielea, pe timp de 
noapte, în timp ce extractul din flori de primăvară Crocus reface pielea, 
prevenind apariția primelor semne ale îmbătrânirii. Doză unică. Testat 
pentru nichel. Testat sub control dermatologic.

DELAY INFINITY: produse de îngrijire pentru acasă



Ser intensiv (30 ml)
Un tratament excepțional, ce oferă efecte imediate împotriva apariției 
semnelor de îmbătrânire nedorite. Hrănitor, cu o textură fină de ulei de 
Macadamia, protejează pielea, care este stimulată de concentratul 
extras din florile de Crocus. Filtru UV. Doză unică. Testat pentru nichel. 
Testat sub control dermatologic.

Cremă pentru conturul ochilor și buzelor + balsam de buze (30 ml)
Emulsie delicată, extrem de hrănitoare, îmbogățită cu extract din flori de 
Crocus și ingrediente active din orez violet integral, pentru a preveni 
apariția ridurilor în jurul ochilor și buzelor. Tipurile de unt de la suprafața 
bilei mici oferă protecție și hrănire a buzelor. Doză unică. Testat pentru 
nichel. Testat sub control dermatologic.

DELAY INFINITY: produse de îngrijire pentru acasă


