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Nieuwe formuleringen verrijkt phytoceutical : biologisch actieve verbindingen die planten
te beschermen, is het innovatieve actieve ingrediënten met een uitzonderlijke
antioxidanten, anti - inflammatoire en anti - radicaal. De technologie Geavanceerde heeft
ons toegelaten om hoogwaardige producten te leveren, verwijderen van parabenen uit de
formules van alle producten en sulfaten uit de formules van de shampoo.
Oppervlakteactieve stoffen van de nieuwste generatie voor een dik en romig schuim en
geur verrijkt met essentiële oliën bekend om intense en aanhoudende toename van de
aangenaamheid van sensorische producten. Davines bruid geavanceerde technologie te
beschermen, vandaag en morgen mens en milieu, het verzorgen van het lichamelijk en
geestelijk welzijn van de klanten, combineren van de voordelen van de behandeling, het
zoete genot van massage.
EIGENSCHAPPEN:
• INNOVATIEVE FORMULERINGEN
Fitoceuitici verrijkt met antioxidant -functie, anti - inflammatoire en anti - radicale, met
unieke geuren verrijkt met essentiële oliën; vrij van parabenen en sulfaten.
• SUPERACTIVES
Het richt zich specifiek hyper - actief met de buitengewone prestaties van de verschillende
afwijkingen. Deze producten zijn multiconcentrati en hoeven niet te phytoceutical bevatten
in hun formules.
• MASSAGE
• UNIEKE EN DUURZAME PACKAGING
Verpakken van farmaceutische kruiden inspiratie met een verzameling van tekeningen
met de hand gemaakt, geïnspireerd door het concept en de functie van elk individu en
familie modellen in verschillende vakken aan elk product te verfraaien. Containers in
materialen met een lage milieu-impact en biologisch verantwoord kartons.

VOORDELEN :
• PERFORMANCE
Dankzij een zorgvuldige zoektocht van de ingrediënten van natuurlijke oorsprong en een
hoge technologische ontwikkeling aan de hoogste wetenschappelijke innovatie bieden.
• BEHANDELINGEN
Naturaltech De producten zijn ontworpen om specifieke salonbehandelingen oplossen van
problemen te creëren, iedere onregelmatigheid van de huid en het haar te bestrijden.
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• AGREABLENESS SENSORISCHE
Om het nut en genot van het gebruik van prodottti maximaliseren.
8 GEZINNEN :
• Nourishing producten, hydraterende en herstructurering, voor de vochtarme hoofdhuid
en het haar droog en breekbaar.
• ENERGIZING stimulerende producten voor huid en bros haar, de neiging om te vallen.
• Zuiverende antiseptische producten voor alle soorten van roos.
• REBALANCING normaliseren en balanceren product voor hoofdhuid met een
overproductie van talg.
• Ontgiftende ontgiftende producten voor verjonging en revitalisering hoofdhuid atonic en
gestrest door omgevingsfactoren, zoals vervuiling.
• CALMING dermocalmanti en kalmerende producten voor de gevoelige hoofdhuid.
• WELZIJN vochtinbrengende producten voor alle soorten huid en haar aan te passen en
wordt ook aanbevolen tussen de behandelingen Naturaltech en de volgende.
• REPLUMPING plumping en verstevigende producten, geschikt voor alle haartypes.
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