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 Nová formulace obohacená phytoceutical : biologicky aktivních látek, které chrání rostliny,
je inovativní aktivní látky s výjime?nými antioxidanty, anti- pobu?ující a anti- radikální.
Technologie Rozší?ené nám umožnilo dodávat vysoce výkonné produkty, odstran?ní
parabeny ze vzorc? všech produkt? a síran? z receptur šamponu. Povrchov? aktivní látky
z nejnov?jší generace pro hustou a krémovou p?nu a v?n? obohacené o esenciální oleje
známé pro intenzivní a trvalé zvýšení p?íjemnosti smyslových výrobk?. Davines nev?sta
pokro?ilé technologie pro ochranu, dnes a zítra ?lov?k aživotní prost?edí, pé?e o t?lesné a
duševní zdraví zákazník?, kombinuje výhody lé?by, sladké pot?šení z masáže. 

  VLASTNOSTI : 
• Inovativním složením
Fitoceuitici obohacen o antioxida?ní funkci, anti- pobu?ující a anti- radikální, s unikátní v?ní
obohacený o esenciální oleje ; bez paraben? a sulfát?.
• SUPERACTIVES
Zam??uje se ur?itý hyper - aktivní s mimo?ádným výkonem r?zných anomálií. Tyto
produkty jsou multiconcentrati a nemusí obsahovat phytoceutical v jejich vzorcích.
• MASÁŽ
• UNIKÁTNÍ A UDRŽITELNÉHO BALENÍ
Balení farmaceutické bylinné inspirace se sbírkou kreseb z rukou, inspirovaný konceptem
a funkce každého jednotlivce a rodinných model? v r?zných p?edm?tech ozdobit každý
produkt. Kontejnery na materiály s nízkým dopadem na životní prost?edí a vysoce
biologicky rozložitelných karton?. 

  VÝHODY : 
• VÝKON
Díky pe?livé hledání ingrediencí p?írodního p?vodu a vysokého technologického rozvoje
nabídnout nejvyšší v?decké inovace.
• OŠET?ENÍ
Naturaltech výrobky jsou navrženy tak, aby vytvo?it zvláštní salon procedury ?ešení
problém?, bojovat proti jakékoliv anomálie k?že a srsti.
• AGREABLENESS SENSORY
Chcete-li maximalizovat užitek a požitek z používání prodottti.
 8 RODINY : 
• Výživný výživné produkty, hydrata?ní a restrukturalizace, dehydrovaná pokožku hlavy a
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vlasy suché a lámavé.
• Energizující stimulující p?ípravky pro k?ži a lámavé vlasy, tendenci klesat.
• ?išt?ní antiseptické p?ípravky pro všechny typy lup?.
• Rebalancing normalizace a vyvážení produkt pro pokožku s nadm?rnou tvorbou kožního
mazu.
• Detoxika?ní detoxika?ní produkty pro omlazující a revitaliza?ní pokožku atonickou a
namáhaných faktory životního prost?edí, jako je zne?išt?ní.
• Uklid?ující dermocalmanti a uklid?ující p?ípravky pro citlivou pokožku.
• Well-being hydrata?ní výrobky tak, aby vyhovovaly všechny typy pokožky a vlas? a je
také doporu?eno mezi procedurami Naturaltech adalší.
• REPLUMPING plumping a zpevn?ní výrobk?, vhodný pro všechny typy vlas?. 
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