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Sprawdź szczegóły!Sprawdź szczegóły!

Dowiedz się więcej!Dowiedz się więcej!

W tym roku, w ramach II edycji kampanii We Sustain Beauty,
stworzyliśmy coś wyjątkowego. Torba Grow Beautiful to dodatek       
o dużym znaczeniu symbolicznym, reprezentujący nasze wartości       
i zaangażowanie w szerzenie aktywizmu klimatycznego, poprzez
głęboką integrację piękna i regeneratywnego rolnictwa organicznego.
To nie jest zwyczajna torba z bawełny. To nasz manifest!

DEDY / face mask

Co to jest regeneratywne rolnictwo organiczne? To system zasad i praktyk
rolniczych, które mogą pomóc w łagodzeniu zmian klimatycznych i nie tylko.
Regeneratywne rolnictwo organiczne rzeczywiście ma potencjał do pochłaniania
większej ilości węgla w ziemi, promowania bioróżnorodności i ochrony naszej
gleby, powietrza i wody. Ma na celu przywrócenie równowagi i regenerację
zasobów naszej planety poprzez uzdrowienie gleby, zpewnienie dobrostanu
zwierząt i sprawiedliwości społecznej wśród pracowników rolnych.
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Grow Beautiful

We Sustain Beauty

Kryzys klimatyczny uświadomił nam, jak delikatny jest balans pomiędzy
człowiekiem a planetą. Nasza działalność spowodowała wzrost emisji
dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, przyczyniając się do global-
nego ocieplenia i zmian klimatycznych. Ekstremalne skutki, takie jak powodzie,
fale upałów, pustynnienie i utrata bioróżnorodności są już widoczne. A jednak
nasz styl życia nadal zagraża harmonii w przyrodzie. 

Co jeśli można prowadzić biznes w inny sposób? Davines promuje zrównowa-
żone piękno od 2006 roku. Tworzymy produkty do pielęgnacji włosów, które
przyczyniają się do ochrony Twojego piękna i naszej planety. W 2021 roku
rozpoczęliśmy współpracę z Rodale Insitute - światowym liderem w dziedzinie
badań i edukacji w zakresie organicznego rolnictwa regneratywnego, aby stać
się pionierem tego ruchu w przemyśle kosmetycznym.

Chcesz być na bieżąco z edukacją Davines? Wejdź na profil
@davinespolska_PRO na Instagramie, stworzony z myślą      
o fryzjerach. Znajdziesz tam najświeższe informacje doty-
czące szkoleń Davines, inspiracje do codziennej pracy      
w salonie i porady od Trenerów marki. Rozwijaj swój biznes
razem z nami!

Nowy profil edukacyjny Davines na Instagramie

Maska do twarzy DEDY to produkt z limitowanej edycji. Zawiera
ekstrakt z zielonego anyżu, makro kwas hialuronowy i olejek moringa.
Ekspresowo nawilża skórę, nadając jej gładkość i miękkość. Nie
zawiera sylikonów, parabenów, glutenu oraz składników pochodzenia
zwierzęcego. Maseczka DEDY jest dostępna w ramach promocji       
z okazji Dnia Kobiet. Oferta ważna tylko do 8 marca!

Promocja z okazji Dnia Kobiet
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