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THE CIRCLE CHRONICLES 

• Multi-masking: vil sige at man kan 
anvende flere masker, alt efter hår-
og hovedbundsbehov

• Formular: op til 96% bionedbrydelig 
og 90% naturligt udvundet

• 100% naturlige lertyper

• Rig på vitaminer og mineraler

• Ingen kunstige farvestoffer

• Parabenefri

Naturlige pigmenter grundet 

de aktive ingredienser

THE QUICK FIX CIRCLE 

Tilfører fugt og blødhed. 

Til dig der er på farten.

100% naturligt rødt ler: indeholder
mineraler og flere vitaminer, som
giver masser af næring.

Hylaronsyre: giver ekstrem fugt.

Indvirkningstid: 3 min.
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THE SPOTLIGHT CIRCLE

Giver glans uden at tyngde håret.

Til dig der skal ud og shine.

Moringa olie: er rig på vitaminer, mineraler 
og proteiner, giver fugt og har en anti-aging
effekt.

Mica pulver: Et mineral udvundet af sten, 
som giver intens glans.

Indvirkningstid: 10 min.

THE RENAISSANCE CIRCLE

Genopbygger et kemisk porøst hår. 

Til dig der ofte anvender varmeredskaber.

Babassu butter: er rig på E-vitamin og danner
collagen og elastin.

Gult ler: Anti-aging, genopbyggende og rig på
mineraler og vitaminer.

Indvirkningstid: 10 min.
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THE PURITY CIRCLE 

Renser hår og hovedbund for forurening, 

og andre urenheder. Til dig der har brug 

for en detox efter en lang uge.

100% naturlig bambus trækul: fjerner klor, 
kalk, og andre urenheder samt lugtgener.

100% grøn matcha the: rig på pholyfenoler, 
neutraliserer frie radikaler. Indeholder
kalciun, A og C- vitamin. Virker beroligende.

Indvirkningstid: 10 min.

THE WAKE-UP CIRCLE

Energi og volumen til hår og hovedbund. 

Til dig, som rejser ofte eller trænger til et 

boost.

Lilla ler: Rig på mineraler, har en beroligende
og rensende effekt.

Rosenrod ekstrakt: Skaber balance og har en
anti-stress effekt.

Indvirkningstid: 10 min.
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THE LET IT GO CIRCLE

Beroligende på hår og hovedbund. 

Til dig med en hektisk hverdag.

Grå ler: Anti-flammatoriske og afstressende
egenskaber.

Brahmi olie: beroligende og opfriskende.

Indvirkningstid: 10 min.

THE RESTLESS CIRCLE

Styrker håret, tilfører body og tekstur. 

Til dig med en aktiv livsstil.

Chiafrø: er rig på aminosyrer samt giver styrke
til håret.

Anvendelse: en “usynlig” hårkur, der kan
påføres på det tørre hår, mens du får trænet, 
handlet eller gjort rent.

Indvirkningstid: Min. 10 - 15 min. 
Kan også indvirke natten over.
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The Let it Go 
Circle

Tilfører fugt og 
blødhed med 
afstressende 
egenskaber

Indvirkningstid
10 min.

Indeholder 
grå ler og 

brahmi olie

The Quick Fix 
Circle

Tilfører fugt og 
gør håret blødt. 

En express 
hårkur

Indvirkningstid
3 min.

Indeholder 
rødt ler og 

hyaluronsyrer

The Spotlight 
Circle

Tilfører ekstra  
glans til de 

særlige øjeblikke

Indvirkningstid  
10 min.

Indeholder 
moringa olie

The Purity 
Circle

Afrenser hår og 
hovedbund for 
frie radikaler

Indvirkningstid  
10 min.

Indeholder 
bambus trækul 
og Matcha te

The Renaissance 
Circle

Genopbygger ødelagt  
hår og gør det  

mere glansfuldt

Indvirkningstid  
10 min.

Indeholder 
gult ler og 

Babassu smør

The Wake-up 
Circle

Giver energi og  
volumen til dit  
hår påvirket 

af stress

Indvirkningstid  
10 min.

Indeholder 
lilla ler og ekstrakt 

wfra rosenrod

The Restless 
Circle

Forbygger håret 
knækker, tilfører

body og tekstur samt 
elasticitet til 

et stressede hår

Indvirkningstid  
min. 10-15 min.

Indeholder 
chiafrø ekstrakt
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98% ORGANISK
Vi anvender op til 98% organisk certificeret eller

naturlige ingredienser i vores produkter.

B CORP
Davines er B Corp certificeret. 

B Corp handler ikke om at være den bedste “i” verden, 
men den bedste “for” verden miljømæssigt og socialt.
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