Płock, dnia 06.08.2012

Kosmetyki DLA, to nowa marka kosmetyków pielęgnacyjnych, jedyna oparta na świeżych
naparach ziołowych, co jest źródłem ich wyjątkowej skuteczności.
Zioła zawierają cały szereg substancji aktywnych, a przygotowane tradycyjną, sprawdzoną
metodą napary z nich, gwarantują wydobycie najbardziej wartościowych składników, które
pobudzają naturalne mechanizmy zachodzące w skórze. Poprzez zastosowanie takiej
innowacyjnej technologii Kosmetyki DLA posiadają charakterystyczny kolor, który nie jest
efektem dodania chemicznych barwników, ale delikatnie zabarwione kolorem naparu.
Skuteczność działania ziół oparta jest na synergizmie, tzn. współdziałaniu i wzmacnianiu
jednych składników obecnością drugich i to jest podstawową zasadą opracowywania receptur
kosmetyków DLA.
Kosmetyki DLA wykorzystując dobrodziejstwa natury w połączeniu z nowoczesnymi
osiągnięciami nauki, przy minimalnym zastosowaniu chemii – środków konserwujących posiadają krótki okres gwarancji – tylko 12 miesięcy.
Aktualna nasza oferta:

Dar piękna
krem z naparu z jarzębiny z mleczkiem pszczeli
Pobudza to co z wiekiem się rozleniwia.
Receptura opracowana specjalnie dla osób z cerą wrażliwą z pierwszymi oznakami starzenia.
Bogata formuła kremu oparta na zestawie specjalnie dobranych składników, uzupełnia
zawartość składników odżywczych w skórze , pomagając przywrócić jej jędrność i gładkość
w delikatnych miejscach.
Mleczko pszczele - zawiera ponad 30 aminokwasów (m. in. alaninę, glicynę, histydynę) cukry
i witaminy (B1, B2, B6, B12, E, PP, kwas pantotenowy, kwas foliowy, biotynę), dzięki czemu
jest doskonałym środkiem odmładzającym i odżywczym tzw. „eliksir młodości”.
Świeży napar z jarzębiny – jest cennym źródłem witaminy C i P, uszczelnia i wzmacnia
naczynia krwionośne, ma działanie odżywcze.

Kuracja regenerująca
krem z naparu z rumianku i kwiatu lipy
Łagodzi wszelkie podrażnienia
Krem został opracowany dla wrażliwej cery dojrzałej zmagającej się z niekorzystnymi
czynnikami zewnętrznymi takimi jak promieniowanie słoneczne, zanieczyszczenie
środowiska, klimatyzacja a przede wszystkim wiek.
Świeży napar z rumianku – słynne właściwości łagodzące i regenerujące zawdzięcza składnikowi o nazwie alfa-bisabolol, dzięki temu że zawiera on również całą gamę
flawonoidów i fitosteroli ma działanie regenerujące i pobudzające proces odnowy skóry.

Marta Remplewicz Kosmetyki DLA, ul.J. Kochanowskiego 33/94, 09-402 Płock
NIP 774-192-49-07, REGON 142917850
www.kosmetykidla.pl; e-mail: biuro@kosmetykidla.pl; tel. 604-756-017

Świeży napar z lipy - dzięki bogactwu flawonoidów (kemferytryna, izokwercetyna),
garbników, soli, witamin i saponin uzupełnia działanie rumianku przy jednoczesnej dbałości o
suchą zmęczoną skórę.

Niszcz pryszcz
krem na naparze z wierzby i krwawnika
Usuwa to co zbędne, a dostarcza tego co niezbędne
Delikatny, dobrze wchłaniający się krem polecany jest do codziennej pielęgnacji cery tłustej,
mieszanej i z problemami trądzikowymi.
Skutecznie eliminuje zaskórniki, zapobiega powstawaniu nowych, pomaga zwalczać ślady po
trądziku, pozostawiając skórę świeżą i matową, a to wszystko dzięki temu, że zawiera
synergicznie połączenie następujących składników:
Świeży odwar z wierzby– naturalne źródło salicylanów, które regulują proces złuszczania
naskórka i ułatwiają dynamiczne wnikanie substancji aktywnych, odpowiedzialnych za
utrzymanie odpowiedniego stopnia nawilżenia.
Świeży napar z krwawnika- naturalne źródło azulenu, choliny, soli mineralnych głównie
cynku – ma działanie przeciwzapalne, gojące oraz wybielające.

Aktualnie wszystkie moje produkty oparte są na polskich ziołach, jednak jak wiadomo
chińska medycyna ludowa opiera się również na ziołach. Chętnie bym wykorzystała
bogactwo wiedzy i lata doświadczeń o roślinach leczniczych z medycyny chińskiej. Myślę,
że tak jak okazał się skuteczny w działaniu nasz produkt „niszcz pryszcz” oparty na odwarze
z kory wierzby i naparze z krwawnika, mogłabym wykorzystać zioła chińskie na problemy
skórne z którymi zmagają się polscy konsumenci.
Obecnie jestem na etapie dopracowywania receptury kremu do rąk. Przede wszystkim
posiadam pomysł na innowacyjne opakowanie kremu do rąk. Przeprowadziłam już
wstępne badanie rynku dotyczące zainteresowania tego typu produktem wśród konsumentów
– którzy wykazali duże zainteresowanie nowym opakowaniem.
Niestety po wstępnym rozpoznaniu rynku producentów opakowań do kosmetyków w
kraju- jest to rynek dość wąski a przede wszystkim mało elastyczny. Większość opakowań do
kosmetyków jest sprowadzana z Chin. Aktualnie również swoje opakowania airless kupuję od
pośrednika polskiego, który sprowadza je właśnie z Chin. W związku z organizowaną Misją
do Chin myślę, że mogłabym znaleźć partnera z którym moglibyśmy wspólnie stworzyć i
wyprodukować takie innowacyjne opakowania. Po opatentowaniu opakowania, mogłaby to
być sprzedaż na całą Europę.

Z poważaniem
Marta Remplewicz
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