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 Noves formulacions enriquides fitocéutico : compostos biològicament actius que
protegeixen les plantes, és ingredients actius innovadors amb excepcional antioxidants,
antiinflamatori i anti - radicals. La tecnologia Avançada ens ha permès lliurar productes
d'alt rendiment, l'eliminació de parabens de les fórmules de tots els productes i sulfats de
les fórmules de xampú. Els surfactants d'última generació per fer escuma i la fragància
espessa i cremosa enriquida amb olis essencials coneguts per una intensa i persistent
augment de la simpatia dels productes sensorials. Davines núvia tecnologia avançada per
protegir, avui i demà l'home i el medi ambient, cuidar el benestar físic i mental dels clients,
la combinació dels beneficis del tractament, el dolç plaer del massatge. 

 CARACTERÍSTIQUES  : 
• Fórmules innovadores
Fitoceuitici enriquit amb funció antioxidant, antiinflamatòria i anti - radical, amb essències
úniques enriquides amb olis essencials ; lliures de parabens i sulfats.
• SUPERACTIVES
Se centra hiper - activa amb l'extraordinari rendiment de diferents anomalies específiques.
Aquests productes són multiconcentrati i no cal per contenir fitocéutico en les seves
fórmules.
• MASSATGE
• PACKAGING
ÚNIC I SOSTENIBLEEmbalatge d'inspiració farmacèutica a base d'herbes amb una col ·
lecció de dibuixos fets a mà, inspirat en el concepte i la funció de cada un dels models
individuals i familiars en diversos temes per embellir cada producte. Contenidors en
materials amb un baix impacte ambiental i cartrons altament biodegradables. 

BENEFICIS 

  : 
•
RENDIMENTGràcies a una acurada recerca d'ingredients d'origen natural i un alt
desenvolupament tecnològic per oferir la més alta innovació científica.
• TRACTAMENTS
Naturaltech Els productes estan dissenyats per crear tractaments de saló de resolució de
problemes específics, per lluitar contra qualsevol anomalia de la pell i el cabell.
•
SENSORIAL AGREABLENESSPer maximitzar el benefici i gaudi de la utilització de
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prodottti.
 8 FAMÍLIES : 
• NODRIR productes nutritius, hidratació i reestructuració, per als cuirs cabelluts
deshidratats i el cabell sec i trencadís.
• Energitzar estimulant productes per a la pell i el cabell trencadís, que tendeix a caure.
• PURIFICAR productes antisèptics per a tot tipus de caspa.
• Normalitzar i equilibrar REBALANCING producte per al cuir cabellut amb la
sobreproducció de sèu.
• DESINTOXICANT productes desintoxicants per a cuirs cabelluts rejoveneix i revitalitza
àtones i estressats per factors ambientals com la contaminació.
• Dermocalmanti calmant i productes suaus per al cuir cabellut sensible.
• BENESTAR productes hidratants per a adaptar-se a tots els tipus de pell i el cabell, i
també es recomana entre els tractaments Naturaltech i el següent.
• Reafirmant engreixar i reafirmants, adequat per a tot tipus de cabell. 
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