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 Novas formulações enriquecidas Phytoceutical : compostos biologicamente ativos que
protegem as plantas, é ingredientes inovadores ativos com excepcional antioxidantes, anti
- inflamatória e anti - radicais. A tecnologia avançada nos permitiu entregar produtos de
alta performance, remoção de parabenos a partir das fórmulas de todos os produtos e os
sulfatos de fórmulas de champô. Os surfactantes de última geração para uma espuma e
fragrância espessa e cremosa enriquecida com óleos essenciais conhecidos por intenso e
persistente aumento da agradabilidade de produtos sensoriais. Davines noiva avançada
tecnologia para proteger, hoje e amanhã o homem eo ambiente, cuidar do bem-estar
físico e mental dos clientes, combinando os benefícios do tratamento, o doce prazer da
massagem. 

 CARACTERÍSTICAS  : 
• Formulações inovadoras
Fitoceuitici enriquecido com função antioxidante, anti - inflamatória e anti - radicais, com
aromas únicos enriquecidos com óleos essenciais; livre de parabenos e sulfatos.
• SUPERACTIVES
Ela está focada hiper- ativo específico com o extraordinário desempenho de diferentes
anomalias. Estes produtos são multiconcentrati e não precisa conter Phytoceutical em
suas fórmulas.
• MASSAGEM
•
Embalagem de inspiração de ervas farmacêutica com uma coleção de desenhos feitos à
mão, inspirado no conceito e função de cada um dos modelos individuais e familiares em
várias disciplinas para embelezar cada produto. Contentores em materiais com baixo
impacto ambiental e embalagens altamente biodegradável. 

BENEFÍCIOS 

  : 
• DESEMPENHO
Graças a uma cuidadosa pesquisa de ingredientes de origem natural e um alto
desenvolvimento tecnológico para oferecer a mais alta inovação científica.
• TRATAMENTOS
Naturaltech Os produtos são projetados para criar tratamentos de beleza específico de
resolução de problemas, para lutar contra qualquer anomalia da pele e do cabelo.
• AGREABLENESS SENSORY
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Para maximizar o benefício e prazer do uso de prodottti.
 8 FAMÍLIAS : 
• NUTRIR produtos nutritivos, hidratação e reestruturação, para couro cabeludo
desidratados e cabelos secos e quebradiços.
• ENERGIZAÇÃO estimulando produtos para pele e cabelos quebradiços, tendendo a
cair.
• Purificando produtos anti-sépticos para todos os tipos de caspa.
• Normalizando Reequilíbrio e equilibrar produto para couro cabeludo com excesso de
produção de sebo.
• Desintoxicante produtos desintoxicantes para escalpes rejuvenesce e revitaliza átonas e
estressados ??por fatores ambientais, como a poluição.
• Dermocalmanti calmantes e suavizantes produtos para couro cabeludo sensível.
• BEM -ESTAR produtos hidratantes para atender todos os tipos de pele e cabelo e
também é recomendado entre os tratamentos Naturaltech e no próximo.
• REPLUMPING plumping e endurecimento produtos, adequado para todos os tipos de
cabelo. 
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