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 Nyt formuleringer beriget phytoceutical : biologisk aktive stoffer, der beskytter planter Det
er innovative aktive ingredienser med enestående antioxidanter, anti-inflammatoriske og
anti- radikal. Teknologien Advanced har givet os mulighed for at levere højtydende
produkter, fjerne parabenerne fra formlerne i alle de produkter og sulfater fra formlerne i
shampoo. Overfladeaktive af nyeste generation til en tyk og cremet skum og duft beriget
med æteriske olier kendt for intens og vedvarende stigning behagelighed sensoriske
produkter. Davines bruden avanceret teknologi til at beskytte, i dag og i morgen
mennesker og miljø, tager sig af den fysiske og psykiske velbefindende hos kunderne,
kombinerer fordelene ved behandlingen, den søde fornøjelsen af ??massage. 

  FUNKTIONER: 
• INNOVATIVE FORMULERINGER
Fitoceuitici beriget med antioxidant funktion, anti- inflammatoriske og anti -gruppe, med
unikke dufte beriget med æteriske olier;
fri for parabener og sulfater.• SUPERACTIVES
Det er fokuseret specifik hyper- aktiv med den ekstraordinære præstation af forskellige
anomalier. Disse produkter er multiconcentrati og behøver ikke at indeholde phytoceutical
i deres formler.
• MASSAGE
• Unik og bæredygtig emballage
Emballering af farmaceutiske urte inspiration med en samling af tegninger lavet i hånden,
inspireret af konceptet og funktion af hver individuelle og familiemæssige modeller i
forskellige fag at pynte hvert produkt. Containere i materialer med en lav miljøpåvirkning
og meget biologisk nedbrydelige kartoner. 

  FORDELE : 
• PERFORMANCE
Takket være en omhyggelig søgning af ingredienser af naturlig oprindelse og en høj
teknologisk udvikling for at tilbyde den højeste videnskabelige innovation.
• BEHANDLINGER
Naturaltech Produkterne er designet til at skabe konkret salon behandlinger
problemløsning,
at bekæmpe enhver anomali af hud og hår.• AGREABLENESS SENSORY
For at maksimere gavn og glæde for brugen af ??prodottti
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. 8 FAMILIER : 
• Nærende ernæringsrigtige produkter, fugtgivende og omstrukturering, for dehydreret
hovedbund og hår tør og skør.
• Energigivende stimulerende produkter til hud og sprødt hår,
tendens til at falde.•
Rensende antiseptiske produkter til alle typer af skæl.•
Rebalancering normalisering og afbalancering produkt til hovedbund med overproduktion
af talg.•
Afgiftende afgiftende produkter til foryngende og revitaliserende hovedbund atoniske og
stressede af miljømæssige faktorer såsom forurening.•
Beroligende dermocalmanti og beroligende produkter til følsomme hovedbund.•
VELVÆRE fugtgivende produkter, der passer til alle typer af hud og hår, og anbefales
også mellem behandlingerne Naturaltech og den næste.• REPLUMPING fylde og
opstrammende produkter, velegnet til alle hårtyper. 
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