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Nieuwe  exclusieve  haarborstels  voor  gezonder  haar  
  

Waregem,  7  maart  2017  –  Een  nieuw  merk  van  hoogwaardige  haarborstels  is  geboren:  Delphin  
&  Emerence.  De  combinatie  van  80  jaar  vakmanschap  met  een  grote  liefde  voor  gezond  haar  en  
een  vleugje  moderne  wetenschap,  maken  de  producten  geschikt  voor  elk  haartype.  
  

Deze  gloednieuwe  kwalitatieve  borstels  bestaan  uit  de  beste  materialen  gecreëerd  door  Italiaanse  

vakmannen,  in  combinatie  met  80  jaar  Vlaamse  ambachtelijke  ervaring  en  knowhow  in  het  maken  van  

borstels.  Deze  borstels  ontwarren  je  haar  met  gemak,  terwijl  ze  zachtjes  masserend  je  hoofdhuid  

stimuleren.  

  

Met  zachte  hand  
Het  handvat  is  vervaardigd  uit  fijn  walnotenhout.  Dat  is  niet  alleen  mooi  om  te  zien,  maar  ook  sterk  en  

robuust.  Het  werd  met  liefde  vormgegeven  door  de  beste  Italiaanse  houtkunstenaars  in  de  wereld.  De  

natuurlijke  schoonheid  van  de  nerfstructuur  —  die  beschermd  wordt  met  een  natuurlijke,  

milieuvriendelijke  olie  —  maakt  van  elke  borstel  een  uniek  stuk.  Je  herkent  een  Delphin  &  Emerence-

borstel  aan  het  authentieke  logo.  

  

Ambachtelijke  kussens  in  kenmerkend  blauw  
Het  kussen  van  de  borstel  is  gemaakt  uit  natuurlijk  rubber  en  gecreëerd  volgens  een  ambachtelijke  

traditie  van  meer  dan  100  jaar  oud.  Het  reduceert  statisch  haar  en  zorgt  voor  een  comfortabele,  

ontspannende  en  stimulerende  borstel-ervaring.  

  

Borstelharen  voor  elk  haartype  
Delphin  &  Emerence  verwerkt  natuurlijke  borstelharen  in  elke  borstel.  Sommige  exemplaren  pronken  

met  uniek  vormgegeven  synthetische  ‘GinaFibra’-borstelharen  voor  extra  ontwarkracht.  De  

verschillende  combinaties  van  natuurlijke  en  ‘GinaFibra’-borstelharen  zijn  geschikt  voor  elk  haartype:  

van  stijl  en  krullend  haar  tot  Afrohaar.  

Delphin  &  Emerence  creëerde  ook  een  specifieke  borstel  voor  mensen  met  uiterst  delicaat  haar  of  een  

gevoelige  hoofdhuid,  zoals  baby’s,  kankerpatiënten  en  ouderen.    

De  haarborstellijn  bestaat  uit  twee  exclusieve  collecties:  ‘caring  en  ‘detangle’.  Ontdek  ze  op  de  

officiële  website,  delphinandemerence.com.  

  

Exclusieve  pre-launch  campagne  
Tot  en  met  15  april  2017  krijgen  klanten  een  exclusieve  korting  op  alle  borstels  én  een  gratis  

reinigingsborstel  ter  waarde  van  €  29,95.  Tijdens  deze  pre-launch  is  de  levering  gratis,  wereldwijd.  

Bestellen  kan  via  de  officiële  Delphin  &  Emerence-website.  

  

  



Over  Delphin  &  Emerence    
Delphin  &  Emerence  is  opgericht  door  Lies  Helsloot,  een  Belgische  onderneemster  met  een  passie  

voor  gezond  haar.  Geïnspireerd  door  haar  eigen  verhaal  werkte  ze  een  plan  uit  voor  de  perfecte  

haardos,  inclusief  stressvermindering,  haarverzorgingstips  en  gebalanceerde  voeding.  Met  extra  

aandacht  voor  het  borstelen.  Ze  schreef  er  niet  alleen  een  boek  over  (dat  binnenkort  uitkomt),  maar  

creëerde  zelfs  —  omdat  ze  nergens  een  geschikt  exemplaar  kon  vinden  —  haar  eigen  lijn  van  

haarborstels:  Delphin  &  Emerence.  Toen  ze  een  ambachtelijke  borstelmakerij  ontdekte  in  eigen  land,  

sprak  ze  er  dan  ook  de  beste  vaklui  aan  om  haar  productlijn  op  touw  te  zetten.  

  

Lees  meer  over  Lies  op  lieshelsloot.com,  of  op  haar  blog,  takeyoutime.com.    

Voor  meer  nieuws  over  Delphin  &  Emerence  en  de  laatste  updates:  volg  ons  via  Twitter,  Facebook,  

Pinterest  en  Instagram.  
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ARK  Communication  
Ann-Sophie  Cardoen  
Content  &  PR  Consultant  
T  +32  3  780  96  96  
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Delphin  &  Emerence  
Lies  Helsloot  
Founder  
T  +32  486  51  11  54  
lies@delphinandemerence.com  

www.delphinandemerence.com  

  

  


