




با استفــاده از محصــوالت پوشـش دهنـده، از پوســت خود 

محافظت کرده  و عالیم پیري را کاهش دهید. غنی شــده 

با آنتی اکســـیدان ها ، SPF ها و ترکیبات طبیعی فعال. 

معیار زیبایی آینده شما



راز چهره اي زیبا و آرایشــــی بی نقص، استفاده از یک زیرساز مناسب است.Under wear پوست صورت 

را براي آرایش آماده می کند و کاربرد بسیار آسانی دارد.

Under wear بافتی بســـــیار نرم و ابریشـــــمی دارد که کمک می کند پوست صاف و جوان تر  به  نظر 

برسد.

این محصول هم چنین عیوب پوست را کاهش داده و دوام آرایش را افزایش می دهد. 

غنی شده از پپتیدها می باشد که خطوط و چروك هاي صورت را به سرعت ناپدید و صاف می نماید.

فاقد  پارابن / داراي تاییدیه آزمایشات پوستی 

طیف رنگی:

دو مرتبه محصـول را بر روي دستتان پمپ کنید و با استفاده از نوك انگشــتان روي صورت پخش نمایید. 

محصــــول را از مرکز صورت به سمت بیرون پخش کرده و نواحی از صورت که پخش آن کمی مشــــکل 

است را بیشتر ماساژ دهید.  

طرز استفاده:

کامل کننده هاي این محصول:

Time Frame Foundation, Pure Touch Powder, Fade Away Concealer,Foundation Kabuki



Time Frame یک کرم پودر مایع است که به راحتی بر روي پوست پخش می شود و پوست را صاف و 

بدون نقص نشــان می دهد. بافت آن بســیار مخملی و ابریشـــمی می باشد که باعث شادابی پوست  

می گردد. ویتامین هاي A و E در این محصــول  به عنوان آنتی اکســیدان هاي نیرومند براي محافظت از 

پوست در برابر رادیکالهاي آزاد به کار می روند. هم چنین  ترکیبی از  پپتیدها، در این محصــــــــــــــول کمک 

می کند تا از پیري پوسـت جلو گیري شــود. Time Frame حاوي طیف وســیع SPF20 براي محافظت 

روزانه است. 

فاقد پارابن / داراي تاییدیه آزمایشات پوستی 

طیف رنگی:

براي ایجاد پوششی عالی و بدون نقص کرم پودر را با انگشت از مرکز صورت به سمت بیرون 

پخش نمایید. می توانید براي نتیجه اي طبیعی تر از برس کابوکی دالیال استفاده کنید. 

طرز استفاده:

کامل کننده هاي این محصول:

Under Wear Primer, Foundation Kabuki, Fade Away Concealer, Pure Touch Powder



 Fade Away یک کانســـــــــــــیلر مایع است که موجب انعکاس نور شده و سبب می شود تا خطوط و 

لکه هاي تیره ي زیر چشم کم تر دیده شوند.

ترکیبات آن شامل ریشۀ گل سرخ و چغندر قند می باشد که به کاهش پف و تیرگی کمک می کند. 

برس این محصول باعث به کارگیري آسان و دقیق آن در هر زمان و مکانی می شود. 

طیف رنگی:

با استفاده از برس محصول، چند ضربۀ آهسته بر روي پوست وارد کنید.

به آرامی و با انگشـــــــــــت اشاره آن را پخش کنید. می توانید براي ایجاد پوشش بهتر کمی بیشـــــــــــتر  از 

محصول استفاده نمایید. 

طرز استفاده:

کامل کننده هاي این محصول:

فاقد پارابن / داراي تاییدیه آزمایشات پوستی 

Under Wear Primer,Time Frame Foundation, Pure Touch Powder



Farewell می تواند پوشــــــــــــــــــــش دهی کامل و طبیعی را برایتان فراهم آورد. هیالورونیک موجود در 
محصول بین خطوط و چروك را پر کرده و با رطوبت رسانی پوست را صاف و نرم می گرداند.

کانســـیلر Farewell  با هدف پوشاندن عیوب ، لکه هاي سیاه و عالئم خســـتگی دور چشـــم و صورت 
تولید شده است. دو رنگ اصالح کننده به این کانســـــــــــیلر اضافه شده است که این رنگ ها داراي طیف 
صورتی و نارنجی بوده و به همراه کانســـیلر می توانند تیره ترین لکه ها و عیوب صورت را نیز تصــــحیح 

کنند.

فاقد  پارابن / داراي تاییدیه آزمایشات پوستی 

طیف رنگی کانسیلر هاي کرمی:

طیف رنگی  اصالح کننده رنگی:

کانسیلر Farewell را با انگشت و به آرامی بر روي پوست پخش کنید. 

براي کســـانی  که دور چشـــمی گود و تیره دارند پیشـــنهاد می شود قبل از کانســــیلر از رنگ هاي اصالح 

کننده  Colour Corrector استفاده کنند.

طرز استفاده:

کامل کننده هاي این محصول:

Concealer Blending Brush,Pure Touch Powder, Under  Wear Primer



Pure Touch تعریف جدیدي از هر آنچه تا کنون در مورد پودرهاي فیکس کننده می دانستید ارائه 

می کند.این پودر می تواند در کنارمحصوالت دیگر و یا به تنهایی براي رسیدن به یک نتیجه ي عالی 

استفاده شود.

ذرات بسیار  ریز  این  محصول منافذ پوست را پوشش داده و ظاهري صاف و مخملی به پوست

می دهد، بدون اینکه رنگ طبیعی پوست شما را  تغییر  بدهد.

طیف رنگی:

فاقد پارابن / داراي تاییدیه آزمایشات پوستی 

طرز استفاده:

پد محصـــــــــول را به آرامی روي پودر فشـــــــــار داده و با حرکات دورانی روي پوست پخش کنید. براي زدودن 

پودرهاي اضافی و نتیجه اي طبیعی تر از برس پودري بزرگ دالیال استفاده کنید.

کامل کننده هاي این محصول:

Large Powder Brush, Under Wear Primer, Time Frame Foundation





Colour Blush یک رژگونه پودري فشرده است که داراي رنگ هایی زیبا و طبیعی بوده و مناسب براي 

انواع پوســـت می باشــــد.  همچنین فرموالســــیون میکروي آن به راحتی بر روي پوســــت پخش شــــده و 

عیوب پوست  را  پوشش می دهد. 

این محصول داراي بسته بندي آلومینیومی بوده و در یک کیف مخملی ارائه شده است.

فاقد پارابن / داراي تاییدیه آزمایشات پوستی 

طیف رنگی:

رژگونه  Colour Blush را با استفاده از برس دالیال بر روي گونه ها پخش نمایید. 

براي نتیجه اي طبیعی تر،  بر روي برجستگی گونه ها به کار ببرید و به سمت باالي گوش و  

شقیقه ها بکشید.

طرز استفاده:

کامل کننده هاي این محصول:

Dusk

Blusher Brush, Pure Touch Powder, Sunset Bronzer



این محصول یک پودر برنزه کننده کامال مات می باشد.

بافت بسیار سبک و ابریشمی آن به راحتی بر روي پوست پخش شده و پوست را صاف و بی نقص نشان

 می دهد. 

فرموالسیون Sunset حاوي ویتامین E  براي محافظت از پوست و روغن جوجوبا براي آبرسانی طبیعی 

می باشد.

فاقد پارابن / داراي تاییدیه آزمایشات پوستی 

طیف رنگی:

طرز استفاده:

از برس دالیال براي استفاده از این پودر برنزه کننده کمک بگیرید.

محصـــــــــول را بر روي استخوان گونه، پیشــــــــــانی و  پایین پل بینی پخش کنید تا رنگی برنز را بر روي کل 

صورت داشته باشید.

کامل کننده هاي این محصول:

Blusher, Bronzer Brush , Pure Touch Powder , Colour Blush  





Pure Light پودر طالیی ویژه اي است که اثر سه بعدي درخشان به انواع پوست می دهد.

تهیه شده از پودرهاي فوق متراکم با فناوري فوق پیشرفته می باشد ، که روشنی و درخشـانی خالص را 

براي پوست فراهم می کند.

ترکیب هوشمندانه رزگلد، هلو و اسطوخودوس در این محصــــول سبب می شود تا پوست شاداب و 

روشن به نظر برسد.

بســـــــــــته بندي Pure Light  با طراحی رزگلد و با ترکیبی از قلع و سرب ارائه شده است و داراي یک کیف 

مخملی زیبا می باشد.

فاقد پارابن / داراي تاییدیه آزمایشات پوستی 

طیف رنگی:

 براي درخشش طبیعی پوست، محصول را با برس بزرگ دالیال روي تمام صورت پخش کنید.

می توانید براي اثر بخشـــــــی بیشـــــــتر با استفاده از برس کانتورینگ دالیال، بر روي بر آمدگی هاي صورت، 

استخوان گونه، بینی و چانه به کار ببرید.

طرز استفاده:

کامل کننده هاي این محصول:



هایالیتر و براق کننده مایع  Pure Light با ایجاد رنگی درخشان بر روي پوست از تیرگی و کدري آن 

می کاهد.

این محصول بدون ایجاد سنگینی براي درخشان کردن پوست صورت و بدن استفاده می شود.

فرموالسیون منحصر به فرد این محصول حاوي ویتامین E می باشد  که با خواص  آنتی اکسیدانی، 

از پوست در برابر پیري و رادیکال هاي آزاد محافظت می نماید.

فاقد  پارابن / داراي تاییدیه آزمایشات پوستی 

طیف رنگی:

براي داشتن آرایشی درخشان و طبیعی 1 تا 2 پمپ از Pure Light Liquid را بر روي کل صورت یا بر 

روي کرم پودر استفاده کنید.

طرز استفاده:

کامل کننده هاي این محصول:

Pure Light
Liquid Radiance

Pure Light Illuminating Powder, Time Frame Foundation, Under Wear Primer,

Sunset Bronzing

Halo



سایه چشــــــــــــم Colour Intense در دو نوع مات و براق ارائه شده است  . نوع براق به نرمی کرم و در قالب 

پودر است که در پایان رنگی براق ایجاد می کند و به چشـــــمانتان زیبایی و جلوه خاصی می بخشـــــد. نوع 

مات آن داراي بافت و رنگ بســـــــــیار غلیظ است که نتیجه ي مطلوبی ایجاد می کند. Colour Intense به 

سادگی روي پلک پخش می شود و نتیجه اي با دوام و حرفه اي فراهم می آورد.

از برس مخصـــــــــوص سایه چشـــــــــم دالیال براي پخش کردن سایه استفاده کنید. رنگ متوسط را از محل 

رویش مژه ها به سمت باال تا برآمدگی چشـــم ها بکشـــید،  از یک رنگ تیره تر در خط مژه استفاده کنید و 

براي پایان کار با استفاده از برس دالیال مرز دو رنگ را ترکیب کنید.

طیف رنگی:

کامل کننده هاي این محصول:

فاقد پارابن / داراي تاییدیه آزمایشات پوستی 

طرز استفاده:



 Gel Line یک خط چشــــــــــم ژلی است که داراي بافتی نرم و کرمی بوده و به سادگی میتواند به کار 

برده شود. این محصــــــول رنگی غلیظ و تیره ایجاد می کند. خط چشـــــــمی تیره و جادویی که ضد آب 

بوده و در برابر لکه شدن مقاوم است. براي داشتن خط هاي دقیق از برس حرفه اي خط چشـــــــــــــم دالیال 

استفاده کنید. 

طیف رنگی:

طرز استفاده:

براي داشــتن خط هاي دقیق، از برس نازك دالیال اســتفاده کنید. برس را درون ظرف برده و هر دو طرف ســر 

برس را به محصول آغشته کنید. خط چشـم را با دقت بر روي خط مژه استفاده کنید. تا حد ممکن قبل از 

اینکه خشک شود سریع کار کنید. براي ایجاد جلوه اي دراماتیک روي خط داخل چشم هم به کار ببرید. 

کامل کننده هاي این محصول:

فاقد پارابن / داراي تاییدیه آزمایشات پوستی 

Small Liner Brush, Definitive Mascara, Colour Intense Eyeshadow



Eye Liner  یک خط چشــــــــــــــــــم ضد آب با ماندگاري باال و به همراه یک تراش و اپلیکاتور اسفنجی می 

باشد. 

این محصــول داراي غلظت باال و همچنین بافت بســـیار نرم و کرمی بوده و به راحتی روي پلک کشـــیده 

می شود.

با جدا کردن اپلیکاتور  اسفنجی می توانید از تراش محصول نیز استفاده کنید.

فاقد  پارابن / داراي تاییدیه آزمایشات پوستی 

طیف رنگی:

به آرامی آن را در امتداد خط مژه هاي باالیی کشــیده و خط ایجاد شده را با استفاده از اپلیکاتور محصـــول 

محو نمایید. براي ایجاد جلوه اي دراماتیک روي خط داخل چشم هم به کار ببرید.

طرز استفاده:

کامل کننده هاي این محصول:

Definitive Mascara, Colour Intense Eyeshadow



Slim Line یک خط چشـــــــــــم مایع ماژیکی با رنگی غلیظ و مشـــــــــــکی بوده و داراي یک اپلیکاتور نرم براي 

ترسیم یک خط دقیق و بی عیب و نقص می باشد.

این محصول با اینکه ضد آب است ولی به راحتی قابل پاك شدن می باشد.

 فاقد پارابن / داراي تاییدیه آزمایشات پوستی 

طیف رنگی:

اپلیکاتور را روي خط مژه قرار دهید ، کشـــــیدن خط را از گوشۀ داخلی چشــــــم شروع کرده و در امتداد خط 

مژه حرکت کنید.

خط را کمی به سمت انتهاي ابرو ببرید و آن را در حدي که در نظر دارید ضخیم کنید. 

طرز استفاده:

کامل کننده هاي این محصول:

Colour Intense Eyeshadow, Definitive Mascara



ریمل Definitive داراي یک برس منحصــــر به فرد Y شکل است که اجازه می دهد مژه ها دانه دانه، بلند 

و در عــین حـــال حجیـم شوند. فرموالسیـون این محصول حاوي یک الیه ارتجاعـی می باشــد که کمک  

 می کند مژه ها بلند و نمایان تر بشوند. 

موم زیتون موجود در این محصـــــــول بافتی نرم را بر روي مژه ها به وجود آورده و باعث حجم دهندگی آن 

می شود.

طیف رنگی:

فاقد پارابن 

 برس را زیر مژه ها قرار داده و به صورت دورانی برس را به سمت باال بکشــــید تا حجم و حالت مورد نظر حاصل 

گردد. 

طرز استفاده:

کامل کننده هاي این محصول:

Slim Line, Colour Intense Eyeshadow, Eye Line, Gel Line



Brow Shape یک ریمل ژلی رنگی براي حالت دهی و پرپشت کردن ابروهاست.

این محصــــول ماندگار  براي پر کردن طبیعی فضــــاهاي خالی ابرو و همچنین مرتب نشـــــان دادن ابرو و 

حالت دهی آن بسیار مناسب است.

طیف رنگی:

محصـــــــــــول را با توجه به جهت رویش طبیعی ابروها استفاده کنید و با استفاده از سر  برس موها را به 

سمت فضاهاي خالی هدایت کنید.

طرز استفاده:

کامل کننده این محصول:

فاقد پارابن / داراي تاییدیه آزمایشات پوستی 



ابروها بسیار مهم هستند    آنها قاب چشم هستند و کامل کننده نگاهی جذاب .

Brow Line یک مداد ابرو با نوك باریک است که استفاده از آن بســــــــــــیار آسان می باشد. نوك باریک آن 

براي طراحی ابروهایی طبیعی و شبیه مو مناسب است. 

برسی در انتهاي محصول وجود دارد تا ابرویی کامل و طبیعی طراحی کنید.

فاقد پارابن / داراي تاییدیه آزمایشات پوستی 

طیف رنگی:

در ابتدا موهاي ابرو را توسط برس خود محصـــــــــــول شانه کنید. سپس با استفاده از نوك مداد هر گونه 

شــکاف را با خط هاي کوتاه پر کنید. و در پایان از برس براي ترکیب و حالت دادن به موهاي ابرو اســتفاده 

کنید. 

طرز استفاده:

کامل کننده هاي این محصول:

Colour Intense Eyeshadow, Definitive Mascara



,
There s something about wearing delilah



Colour Gloss یک رژلب مایع مرطوب کننده با رنگ و طعمی همانند توت می باشد که درخشــــــش 

آنی روي لب ها ایجاد کرده و بدون حس چسبندگی روي لب ها باقی می ماند. 

این محصــــــــــــــــول حاوي فعال کننده سلولی گیاهی حاصل از روغن زیتون و جوجوبا بوده و همچنین 

غنی شده با ویتامین E و  روغن هاي نرم کننده براي تغذیه و محافظت از لب می باشد.

فاقد  پارابن / داراي تاییدیه آزمایشات پوستی 

طیف رنگی:

 براي رنگ و درخشـــــندگی بیشـــــتر، به صورت مســــــتقیم روي لب ها استفاده کنید. براي درخشــــــندگی 

طبیعی تر میزان کمی از آن را روي لب ها با یک انگشت پخش کنید.

طرز استفاده:

کامل کننده هاي این محصول:

,Colour Blush  



Colour Intense یک رژ لب غلیظ و نیمه مات بوده که  ایجاد حس سنگینی بر روي لب ها باقی 

می ماند . پلیمرهاي کروي موجود در این محصــــــــــــول باعث شده است بافتی مخملی و لطیف بر روي 

لب ایجاد نماید.

این محصول حاوي مقادیر زیادي ویتامین E است که یک آنتی اکسیدان قوي محسوب می شود.

طیف رنگی:

فاقد  پارابن / داراي تاییدیه آزمایشات پوستی 

کمی رژ لب  را روي لب هاي باالیی و پایینی استفاده کرده و لب ها را بهم بفشــــارید. براي اتمام کار بهتر 

است از خط لب استفاده کنید. براي نتیجۀ کار حرفه اي، همیشه از برس لب Delilah استفاده کنید.

طرز استفاده:

کامل کننده هاي این محصول:

Floozy

Foxy

Flirt

,Colour Blush  



رژلب مایع Liquid Lipstick داراي رنگی غلیظ و بافتی بسیار سبک وراحت می باشد.

این محصـــــــــــــول غنی شده با خاك رس معدنی می باشد که براي ایجاد اثري مات در این محصــــــــــــــول 

استفاده شده است.

فرموالسیون منحصر به فرد آن از خشکی لب جلوگیري کرده و آن را آبرسانی می نماید.

این محصول با ماندگاري 9ساعته بدون نیاز به استفاده مجدد بر  روي لب باقی می ماند .

فاقد پارابن / داراي تاییدیه آزمایشات پوستی 

رژلب را با استفاده از اپلیکاتور از مرکز لب باالیی به سمت گوشه ها بکشـــــــید و براي لب پایین برعکس 

عمل کنید یعنی از گوشه ها به سمت مرکز لب بیایید. از سر باریک اپلیکاتور براي مشـــــــــــــــــخص کردن 

خطوط لب استفاده نمایید.  

طرز استفاده:

کامل کننده هاي این محصول:

Pure Intense
Liquid Lipstick 

طیف رنگی:

RetroBelle

Flame

Beau

Lip Line , Colour Blush  



این خط لب ضـــد آب با پوشـــش دهی باال و ماندگاري طوالنی به همراه یک برس و تراش ســــاخته شــــده 

است و تا 12 ساعت بدون پخش شدن و کمرنگ شدن باقی می ماند. 

در دو رنگ طبیعی نزدیک به رنگ لب طراحی شده تا قابلیت استفاده با هر رنگ رژلب را دارا باشد.

براي دسترسی به تراشی که در سر دیگر مداد قرار دارد برس محصول را جدا کنید.

فاقد پارابن / داراي تاییدیه آزمایشات پوستی 

طرز استفاده:

خط دور  لب را  با دقت بکشــید سپـس درون لب ها را هـاشــور زده و با بــــرس روي لب پخــش کنیـــد. به یاد 

داشته باشید براي کشیدن خطی مرتب همیشه نوك مداد را تیز نگه دارید.

کامل کننده هاي این محصول:

طیف رنگی:

Colour Intense Lipstick,Colour Gloss, Liquid Lipstick



برس هاي صورت دِالیال از فیبرهاي سنتزي با کیفیت ساخته شده اند. این برس ها مورد آزمایشــــــات 
پوستی واقع شده اند و در نتیجه ایده آل براي پوست هاي حســــاس هســــتند. تمام برس ها با دقت 

متعادل شده اند که استفاده از آنها کاري لذت بخش است. 

این برس با کیفیت، با فیبرهاي سنتزي به شکل مدور  و در سایز بزرگ ساخته شده است که به وسـیلۀ 
آن می توان به راحتی پودرها را پخش، ترکیب و استفاده کرد. 

این برس منحصر به فرد، از فیبرهاي سنتزي ساخته شده است که به ترکیب و پخش کردن  کرم هاي

مایع بر روي  پوست کمک می کند. دسته آن کوتاه است تا آسان تر به کار برده شود.

این برس کانســیلر غیر معمول داراي فیبرهاي سنتزي است که کمک می کند کانســیلرهاي مایع 
و کرمی در زیر ناحیه چشــــــم به آسانی ترکیب و پخش شوند. دسته تقریبا بزرگ آن براي کنترل بهتر 

آن تعبیه شده است.  

این برس داراي زاویه اي مدور براي استفاده از پالت هاي کانتورینگ اسـت. فیبرهاي سـنتزي این برس 
در ترکیب و پخش دقیق پودرها کمک کرده  و رنگ دلخواه را بر روي پوست به جا می گذارند. 

این برس خاص داراي شکل باریک و مخروطی براي به کار گیري آسان و حرفه اي است. 

فیبرهاي سنتزي مخصــوص آن کمک می کنند پودرها به خوبی با هم ترکیب شده و رنگی غلیظ 
و طبیعی به وجود آید. 

Delilah Complexion Brushes



برس هاي لب و چشم دِالیال از فیبرهاي طبیعی با کیفیت باال ساخته شده اند.

که در  به  کارگیري دقیق رنگ، کمک می کنند. هر برس داراي یک دســته با طول حرفه اي اســت 
که باعث می شود کنترل آن  آسان تر  شود. 

این برس همه کاره  براي انواع سایه هاي کرمی و پودري چشــم مناسب است. شکل نرم مدور 
آن ایده آل براي ترکیب و محو نمودن سایه چشم است. 

این برس مســــــــــــــــطح  و منحنی شکل از الیاف طبیعی گرفته شده از موي سمور ساخته شده 
است.

این برس دقیق، براي استفاده از خط چشــــــم مایع یا ژلی می باشد. نوك باریک و دسته بزرگ این 
برس باعث به کارگیري سریع و آسان آن می شود. 

این برس از  الیاف طبیعی گرفته شده از موي سمور ساخته شده که مســـــــــــــــــطح و به شکل 
پارویی شکل در آورده شده است. مناسب براي استفاده از رژ لب  و ایجاد خط  لب  دقیق  

می باشد. 

Delilah Precision Brushes



اصول دِالیال

فاقد پارابن

تصــــمیم گیري در مورد دالیال آسان است. مواد آرایشـــــی نیازي به پارابن ندارند. دالیال بدون کاهش دادن 

کیفیت،  محصوالتی را ارائه می دهد که ایمن و موثر هستند. 

آزمایشات

تمام محصوالت دالیال مورد آزمایشات دقیق پوستی و چشمی واقع شده اند. 

بر روي حیوانات تست نشده است

هیچ کدام از محصوالت دالیال بر روي حیوانات تست نشده است .

مسئولیت

تمام مواد با دقت و احتیاط به کار گرفته شـده اند تا این اطمینان به وجود آید که از بهترین و مفید ترین 

مواد براي تمام محصــــــــــــــــــــوالت استفاده کرده ایم .در عین حال در نظر داشته ایم که مواد تولید شده 

کمترین تاثیر را بر محیط زیست بگذارند. تمام کاغذ هاي مربوط به بسته بندي و توضیحات با استفاده 

 ،FSC از کاغذهاي کربنی ساخته شده اند که 100 درصد قابل بازیافت هســـتند. هم چنین همراه با مجوز

که نشــان دهنده همراهی محصـــوالت دالیال با World Land Trust  (سازمان غیرانتفاعی حفاظت از 

محیط زیست) است.

  ((وایا سالمت تنها نماینده انحصاري دِالیال در ایران)) 



  وایا سالمت نماینده انحصاري بــرنــد انگلیسـی دِالیــال در ایـران 

www.delilah.ir

@delilahcosmetics.ir

www.vayasalamat.com
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