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 formul?ri noi îmbog??it phytoceutical : compu?i biologic activi care protejeaz? plantele,
acesta este ingrediente active inovatoare, cu excep?ional? antioxidan?i, anti - inflamatorii
?i anti - radical. Tehnologia avansate ne-a permis de a livra produse de înalt?
performan??, îndep?rtarea parabeni din formulele tuturor produselor ?i sulfa?ii din
formulele de ?ampon. Tensioactivi de ultima generatie pentru o spuma si parfum gros si
cremos, îmbog??it? cu uleiuri esentiale cunoscute pentru cre?terea intens? ?i
persistent?pl?cerea de produse senzoriale. Davines mireasa avansat? tehnologie pentru a
proteja, de azi ?i de mâine omului ?i a mediului, având grij? de s?n?tatea fizic? ?i mental?
a clien?ilor, combinând beneficiiletratamentului, placerea dulce de masaj. 

 CARACTERISTICI  : 
• FORMUL?RI ??INOVATOARE
Fitoceuitici îmbog??it cu func?ia de antioxidant, anti - inflamatorii ?i anti - radical, cu arome
unice, îmbog??it cu uleiuri esen?iale ; liber de parabeni si sulfati.
• SUPERACTIVES
Acesta este axat specific hiper- activ cu performan?a extraordinar? de diferite anomalii.
Aceste produse sunt multiconcentrati ?i nu trebuie s? con?in? phytoceutical în formulele
lor.
• MASAJ
•
Ambalarea de inspira?ie pe baz? de plante farmaceutice, cu o colec?ie de desene f?cute
de mân?, inspirat de conceptul ?i func?ia de fiecare modele individuale ?i familiale în
diferite domenii pentru a infrumuseta fiecare produs. Containere din materiale cu un
impact redus asupra mediului ?i cutii de carton foarte biodegradabile. 

BENEFICII 

  : 
• PERFORMAN??
V? mul?umim pentru o c?utare atent? de ingrediente de origine natural? ?i o dezvoltare
tehnologic? de mare pentru a oferi cel mai înalt inova?ia ?tiin?ific?.
• TRATAMENTE
Naturaltech Produsele sunt concepute pentru a crea salon tratamente specifice de
rezolvare a problemelor, pentru a lupta orice anomalie a pielii si parului.
•
SENSORY AGREABLENESSPentru a maximiza beneficiile ?i a se bucura de utilizarea
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prodottti.
 8 familii : 
• Hr?nitoare produse nutritive, hidratare ?i restructurare, pentru scalp deshidratate si parul
uscat si fragil.
• Energizant stimularea produse pentru piele ?i p?r fragil, tendin?a de a c?dea.
• Purificare produse antiseptice pentru toate tipurile de m?trea??.
• Normalizarea reechilibrare ?i de echilibrare produs pentru scalp cu supraproduc?ie de
sebum.
• Detoxifiant produse de detoxifiere pentru scalp de întinerire ?i revitalizarea atone ?i
stresate de factori de mediu cum ar fi poluarea.
• Dermocalmanti calmant si produse de calmante pentru scalp sensibil.
• BINE - FI produse de hidratare pentru a se potrivi toate tipurile de piele ?i de p?r ?i este,
de asemenea, recomandat între tratamente Naturaltech ?i alta.
• REPLUMPING plumping ?i înt?rire a produselor, potrivite pentru toate tipurile de par. 
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