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SILKENING 
SHAMPOO

INTENSE 
TREATMENT

RICH 
CONDITIONER

SHEER
GLAZE

SORTIMENT



OPFRISKER BLONDT HÅR 
OG VEDLIGEHOLDER 

FARVEN

BESKYTTER HÅRFIBRENE OG 
FORHINDRER DEM I AT BLIVE 

BESKADIGET OG KNÆKKE

PLEJENDE EFFEKT OG GØR 
HÅRET LETTERE AT STYLE

EGENSKABER



Designet på emballagen er sort og shiny, som 
en patineret læderjakke og formen på flasken, 

er inspireret af en japansk whisky flaske.

Labelen er derimod mat støvet blå med 
elfenben-farvet blomster, der minder os om en 

dyrebar feminin kimono.

EMBALLAGEN



BÆREDYGTIGE & 
NATURLIGE INGREDIENSER

““bbee  bblloonnddee,,  ssuussttaaiinnaabbllyy””



BÆREDYGTIGHED

NATURLIGE 
INGREDIENSER
Op til 96,8%

BIONEDBRYDELIG
Op til 98,5%

100%
CO2 NEUTRAL
EMBALLAGE

100% 
CO2 NEUTRAL
PRODUKTION

Fremstillet med energi 

fra vedvarende 

energikilder med 

100% CO2 neutral 

produktion i

Davines Village

Gennem projektet 

“Ethio Trees”, 

kompenserer Davines 

100% CO2 udslippet 

ved emballage-

produktion

GENANVENDELIGT 
PET PLAST

Lavet af 

genbrugsplast og 

genanvendeligt

PET plast



INNOVATION & 
NATURLIGE INGREDIENSER

BIACIDIC BOND COMPLEX Genopbygger, beskytter 
og forhindrer hårfibrene

i at knække.Patenteret Davines formel 
med en blanding af 
forskellige molekyler.

NATURLIG BESKYTTELSE 
FRA GRAN CELLULOSE  
Naturlig multi-funktionel ingrediens 
udvundet af nåle fra grantræer.

Beskytter håret mod varme 
fra stylingredskaber.



INNOVATION & 
NATURLIGE INGREDIENSER

BAOBAB 
EKSTRAKT

Styrker, plejer og 
gør håret medgørligt.

Silikone-fri serie. 
Indeholder et naturligt 
alternativ til silikoner.

NATURLIG JAGUA  
EKSTRAKT Opfrisker kolde, 

varme og naturlige 
hårfarver.Naturlig farveekstrakt 

fremfor syntetisk farve.



• Blødgørende shampoo til alle typer blondt hår.
• Renser skånsomt, opfrisker og tilfører intens 

pleje. 
• Ekstrakt fra Jagua frugten bevarer og opfrisker 

hårfarven.

SILKENING SHAMPOO
250 ml og 1 liter

Brugsvejledning:

• Påfør i hele håret og massér skånsomt.
• Skyl herefter håret grundigt og gentag 

hvis nødvendigt. 



INTENSE TREATMENT
150 ml og 750 ml

• Genopbyggende kur til alle typer 
blond hår

• Indeholder Biacidic Bond Complex og 
Baobab ekstrakt. 

• Styrker og genopbygger hårfiberne. 
• Beskytter håret mod at knække og 

har en plejende effekt. 

Brugsvejledning: 

• Påfør i håndklædetørt hår i længder og spidser. 
• Indvirkningstid: 5 til 10 min. 
• Red håret igennem og skyl herefter håret grundigt. 
• Afslut med Rich Conditioner efter behov.
• Anvendes én gang om ugen eller oftere, hvis håret 

er meget medtaget. 



RICH CONDITIONER
250 ml og 1 liter

• Conditioner, som tilfører næring og pleje. 
• Biacidic Bond Complex og Baobab ekstrakt 

forstærker hårfibrene. 
• Ekstrakt fra Jagua frugten bevarer og 

opfrisker hårfarven. 

Brugsvejledning:

• Påfør i håndklædetørt hår i længder og spidser.
• Indvirkningstid: 5 min. 
• Red herefter håret igennem og skyl det grundigt.
• Kan også anvendes som afslutning efter brug af 

Intense Treatment.



SHEER GLAZE
150 ml

• Leave-in, der tilfører fugt og glans. 
• Varmebeskyttende op til 230c. 
• Beskytter håret mod UV stråler. 
• Det naturlige udtræk fra gran har en beskyttende 

effekt. Den danner en film omkring hårstrået og 
styrker håret, så hårfiberne forbliver elastiske og 
derved forkortes føntørringstiden. 

Brugsvejledning: 

• Påfør 7 til 15 pump i håndklædetørt hår. 
• Red håret igennem. 
• Style herefter som ønsket. 



SORTIMENTSOVERSIGT
FORDELE I DE FORSKELLIGE LINJER HEART OF 

GLASS
NATURALTECH + 

NOURISHING
ALCHEMIC

SILVER

ESSENTIAL 
HAIRCARE
NOUNOU

Glans

Pleje

Gør håret blødt og medgørligt

Genopbygning af beskadiget hårfibre

Opfrisker og bevarer farven lys og klar

Anti-yellow effekt

UV filter

HEART OF GLASS Kontrollerer uønskede toner og opfrisker den lyse/blonde tone og giver en klar farve. 
Kan anvendes ved hver hårvask.

NOURISHING + NOUNOU Giver ingen farveeffekt.

ALCHEMIC Intens neutraliserende anti-yellow – og toningseffekt. 
Anvendes når der er behov for at opnå en kold refleks i håret.



BRUGSVEJLEDNING

LET LYSNET HÅR
NATURLIGT 
LYST HÅR

1 GANG OM UGEN

LET 
LYSNET HÅR

HVER HÅRVASK

+ +

1 GANG OM UGEN
eller flere, afhængig af hårets behov

+ + +

efter behov

LET LYSNET HÅRINTENS LYST/
AFBLEGET HÅR

2 GANGE OM UGEN
afhængig af hårets behov

+ + +

HVER HÅRVASK

+ +

+ + +

evt.

HVER HÅRVASK

+ +

evt.
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