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 Nya ??formuleringar berikat phytoceutical : biologiskt aktiva föreningar som skyddar
växter, det är innovativa aktiva ingredienser med exceptionella antioxidanter, anti-
inflammatoriska och anti- radikal. Tekniken Advanced har gett oss möjlighet att leverera
högpresterande produkter, ta bort parabener från formlerna för alla produkter och sulfater
från formlerna i schampo. Tensider av den senaste generationen för en tjock och krämig
lödder och doft berikad med eteriska oljor som är kända för intensiv och ihållande ökning
av trivseln i sensoriska produkter. Davines brud avancerad teknik för att skydda, idag och
imorgon människor och miljö, att ta hand om den fysiska och psykiska välbefinnande av
kunder, som kombinerar fördelarna med behandlingen, den söta glädjen av massage. 

  FUNKTIONER : 
• INNOVATIVE FORMULERINGAR
Fitoceuitici berikad med antioxidantfunktion, anti-inflammatoriska och anti- radikal, med
unika dofter berikade med eteriska oljor ; fri från parabener och sulfater.
• SUPERACTIVES
Den är inriktad specifikt hyper - aktiv med den extraordinära prestanda för olika anomalier.
Dessa produkter är multiconcentrati och behöver inte innehålla phytoceutical i sina
formler.
• MASSAGE
• UNIK OCH HÅLLBAR FÖRPACKNING
Förpackningar av läkemedel växtbaserade inspiration med en samling av teckningar som
görs för hand, inspirerad av begreppet och funktionen hos varje individ och familjemodeller
i olika ämnen för att försköna varje produkt. Behållare i material med låg miljöpåverkan
och hög grad biologiskt nedbrytbara kartonger. 

  FÖRDELAR : 
• PRESTANDA
Tack vare en noggrann sökning av ingredienser av naturligt ursprung och en hög teknisk
utveckling för att erbjuda högsta vetenskapliga innovationer.
• BEHANDLINGAR
Naturaltech Produkterna är utformade för att skapa viss salong behandlingar
problemlösning, att bekämpa alla anomali i hud och hår.
• AGREABLENESS SENSORY
För att maximera nytta och nöje av att använda prodottti.
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 8 FAMILJER : 
• Närande näringsrika produkter, fuktgivande och omstrukturering, för torkade hårbotten
och hår torrt och sprött.
• Energizing stimulerande produkter för hud och sprött hår, tenderar att falla.
• Renande antiseptiska produkter för alla typer av mjäll.
• Rebalansering normalisering och balansering produkt för hårbotten med överproduktion
av talg.
• Avgifta avgiftande produkter för föryngrande och vitaliserande skalper atoniska och
stressade av miljöfaktorer såsom föroreningar.
• LUGNANDE dermocalmanti och lugnande produkter för känslig hårbotten.
• VÄLBEFINNANDE fuktgivande produkter som passar alla typer av hud och hår och
rekommenderas även mellan behandlingarna Naturaltech och nästa.
• REPLUMPING fyllighet och uppstramande produkter, lämplig för alla hårtyper. 
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