
CO SŁYCHAĆ W DAVINES?

MOMO/szampon w kostce

Nawilżający szampon
do suchych i odwodnionych 
włosów

LOVE SMOOTH/
szampon w kostce

Wygładzający szampon
do puszących się i niesfornych 
włosów

VOLU/szampon w kostce

Szampon zwiększający
objętość do cienkich
lub wiotkich włosów

DEDE/szampon w kostce

Delikatny szampon
do codziennego
stosowania

www.davines.pl

Blog O nas

Dla Profesjonalistów

Dowiedz się więcej
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Poznaj 4 produkty z aktywnymi składnikami pochodzącymi 

z upraw Slow Food. Wyjątkowo łatwe w użyciu i wydajne. 

Starczą na 30-40 myć, co odpowiada 300 ml tradycyjnego 

szamponu. Są wyjątkowo delikatne dla włosów i skóry 
głowy dzięki neutralnemu pH. Składniki odżywcze zawarte 

w formułach szamponów są naturalnego pochodzenia, 

dodają włosom miękkości i gęstości. Idealnie pasują do 

wakacyjnej kosmetyczki. 

Szampon w kostce
Idealny w podróży, podczas biwaku i na siłowni

Dowiedz się więcej

POSADŹ DRZEWO
z Davines

Od kilkunastu lat na świecie, od 7 w Polsce
– kompensujemy emisję dwutlenku węgla
do atmosfery.

Sadzimy drzewa, by łagodzić zmiany klimatyczne.
Nowy dom dla drzew znaleźliśmy już na Mazowszu, 
Pomorzu, Śląsku, w Borach Tucholskich
i Beskidach. 

Globalnie kampania
realizowana jest pod nazwą
Sustainable Beauty Day.

Przez 6 edycji zasadziliśmy
ponad 12 000 drzewek.

Do akcji zaangażowaliśmy
setki fryzjerów z salonów

z całej Polski
i tysiące ich klientów.

PARTNER WSPIERAJĄCY
Kampania realizowana jest w ramach programu 

ekologicznego Święto Drzewa organizowanego przez
Klub Gaja, partnera Dnia Zrównoważonego Piękna.

Społeczność Davines wspierając program, oprócz zakupu 
sadzonek, współfinansuje także szeroką działalność 

edukacyjną Klubu w ramach Święta Drzewa, zakładanie 
ogrodów czy otaczanie opieką starych drzew w całym kraju.

Letnie nawilżanie 
włosów i skóry głowy

z kosmetykami Well-Being
Nawilżające produkty do wszystkich rodzajów włosów. Można 

je również stosować pomiędzy innymi zabiegami Naturaltech. 

KLUCZOWE SUBSTANCJE CZYNNE:
FITOCEUTYKI Z ECHINACEI certyfikowane, organiczne, 

bogate w polifenole i cukry o silnej mocy antyoksydacyjnej. 

Uprawiane w Apeninach regionów Toskania i Emilia-Romania 

w środkowych Włoszech.

WELL-BEING SHAMPOO
Nawilżający szampon do wszystkich 

rodzajów włosów 

WELL-BEING CONDITIONER
Nawilżająca odżywka do wszystkich 

rodzajów włosów

Dowiedz się więcej

Panel Salonu Davines
panelb2b.davines.pl

ODKRYJ WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ
DO SWOJEGO SALONU, Z POZIOMU SMARTFONA

Możesz w wygodny sposób złożyć zamówienie
w dowolnym momencie, także w nocy lub w weekend:)

•
Znajdziesz atrakcyjne promocje i prezenty. 

•
Możesz wybrać termin dostawy oraz kuriera. 

•
Masz wgląd w historię zamówień, stan punktów MRS, 

faktur, a także terminy płatności. 
•

Poznajesz produkty i akcesoria, które mogą wzbogacić 
ofertę Twojego salonu.

Na Twój adres e-mail wysłaliśmy dane
do logowania na platformę.

DLA PIERWSZYCH

ZAREJESTROWANYCH

UŻYTKOWNIKÓW

SĄ PRZEWIDZIANE

SPECJALNE PROMOCJE

I NAGRODY!

DO ZOBACZENIA

W PANELU SALONU

DAVINES!

http://davines.pl
https://davines.pl/blog/
https://davines.pl/nasz-swiat/#naszahistoria
https://davines.pl/szkolenia-w-akademii/
https://davines.pl/projekt/dzien-zrownowazonego-piekna/
https://davines.pl/blog/5-powodow-dla-ktorych-warto-wyprobowac-szampon-w-kostce/
https://davines.pl/produkt/wellbeing-conditioner/
http://panelb2b.davines.pl

