NÁŠ PěÍBċH
V roce 1983 rodina Bolatti založila ﬁrmu Davines v Parmě v Itálii.
Začali jsme jako výzkumná laboratoř, vyrábějící vysoce kvalitní produkty pro péči o pleť a vlasy pro renomované společnosti na celém světě. Po deseti letech našich zkušeností jsme vytvořili naši vlastní značku Davines s profesionální vlasovou kosmetikou a v roce 1996 jsme založili Comfort Zone neboli péči o pleť pro nejlepší lázeňská ošetření.
Od počátku jsme se zaměřili na tvorbu kvalitních produktů, které jsou věděcky zpracovány. Kvalita pro nás znamená svobodu tvořit ty nejlepší produkty pečlivě a s respektem vůči životnímu prostředí, s použitím vysoce kvalitních přírodních ingrediencí a vědecké přísnosti tak, abychom zaručili bezpečnost našim zákazníkům. To také přináší kvalitu života pro naše zaměstnance, partnery a spotřebitele.
Náš styl je odrazem naší zvědavosti a otevřenosti vůči světu – různých kultur, zvyků a lidí, kteří náš skutečně inspirují – a našeho italského pohledu na historii, umění, design a módu, kulturu a životní styl. Ačkoliv žijeme v souladu s dnešní dobou, vytvořili jsme produkty a koncepty, které jsou předurčeny stát se klasikou svým nadčasovým půvabem.
V Davines jsme se odvážili udělat to, v co věříme, než bychom se nechali unášet hlavním proudem. Řídíme se vlastní intuicí, která nám ukazuje cestu. To nám dává volnost rozvíjet koncepty a produkty, které jsou originální, autentické a emocionálně propojené s lidmi. Naše práce je promyšlená rovnováha mezi hmotou a stylem, přírodou a vědou, lidmi a duší. To je to,
co nám umožňuje vytvářet život povznášející projekty, jak je nazýváme.
O více než dvacet let později se společnost Davines vyskytuje ve více než 62 zemích, v tisících salonech a u stovek kadeřnic a kadeřníků. I přes celkový růst se sídly v Parmě, New Yorku, Paříži, Londýně a Mexico City naše kořeny zůstávají v rodinné výzkumné laboratoři a řídíme se stejnou touhou po kvalitních produktech se spolehlivým přístupem a nadčasovým půvabem.
Davines používá pouze obnovitelné zdroje a je cerﬁﬁkován ISO 9001.
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KRÁSA A UDRŽITELNOST
Krása

Udržitelnost

„Krása zachrání svět.“ V Davines věříme, že je to možné. Věříme také, že naše vize udržitelnosti to uskuteční.
Vytvářením krásy chceme povzbudit lidi, aby pečovali o sebe, o životní prostředí a o svět, v kterém žijí a pracují, a o věci, které milují.

Naše speciﬁcká značka pro krásu nemůže fungovat bez užitečných a viditelných účinků, „udržitelných“ výsledků. Pro nás
se udržitelnost musí vypořádat se zodpovědností, kterou máme vůči nám samotným, tedy lidem, s kterými pracujeme, našimi zákazníky a vůči světu, v kterém žijeme a fungujeme dnes i zítra.

Naše ideální krása nachází svou inspiraci v konceptu
rovnováhy mezi hmotou a tvarem stejně tak jako v italské renesanční tradici. Jsme inspirování životním stylem založeném na každodenních aktivitách a potěšení založeném na zážitcích a jejich sdílením s ostatními.
Inspiruje nás jednoduchost, harmonie a dobrý vkus.
Harmonii vnímáme jako jemné sbližování unikátních
vlastností. Proto krása, v kterou věříme, je schopná
slavit i vyjádřit výjimečnost společně s přirozeným půvabem a elegancí, které nás činí takovými, jací jsme.
Naše produkty samotné jsou spjaty s naším respektem
a uznáním jedince.
To vše reprezentuje základ našeho stylu.

Jinak řečeno naše vize udržitelnosti má řadu propojených významů:
„udržitelnost“ ve smyslu minimalizovat následky našich aktivit vůči životnímu prostředí a nehledat kompomisy v
kvalitě nebo kvantitě na úkor přírodních zdrojů dneška nebo zítřka.
„udržitelnost“ ve smyslu prioritního využívání přírodních zdrojů posíleného nejnovějšími kosmetickými technologiemi
a řemeslným duchem. Díky tomuto přístupu usilujeme o garanci účinnosti našich produktů a bezpečnosti našich zákazníků.
„udržitelnost“ ve smyslu „tvořivé svobody“ a vyjádření, způsobu bytí, které s kýmkoli sdílíme. Naše projekty reﬂektují naši radost a uznání ve vytváření konceptů a produktů mimo ekonomické limity. Naše rozhodnutí jsou vedena více „intuicí“ než „kalkulací“ a dynamickým průkopnickým duchem, který nás vede tak, abychom se stranili hlavnímu proudu a naopak
prozkoumávali nápady mimo hlavní trendy. V Davinesu je každý nápad zrozen svobodně a poté se autenticky vyvíjí v harmonii s našimi hodnotami.
„udržitelnost“ ve smyslu „etiky“. Slovo „etika“ je řeckého původu a znamená „dům, úkryt, doupě“. Inspirováni touto deﬁnicí pracujeme tak, abychom se v našem pracovním prostředí cítili jako doma, místo, kde je možné rozvíjet sebe samu
a vytvářet skutečné vztahy s ostatními uvnitř i mimo ﬁrmu, na mulitikulturní úrovni.
Shrnuto „krása a dobro“ – jak se říkalo ve starověku tvoří neoddělitelnou jednotu mezi vnější a vnitřní krásou – je to vlastně
jiný způsob, jak vyjádřit „krásu + udržitelnost“ a „krása + udržitelnost“ je jiný způsob jak vyjádřit Davines.
Dozvi se více o některých z našich projektů udržitelnosti...
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Lifegate energy – nulový dopad
100% čistá a obnovitelná energie
Každá lidská aktivita produkuje emise oxidu uhličitého. Lidská spotřeba přírodních zdrojů nyní převyšuje kapacitu naší planety k jejich obnově. Proto je životně důležité, abychom usilovali o
takový životní styl, který emise CO2 vyrovnává.
Abychom mohli vyrovnávat náš dopad na životní prostředí, spojili jsme se společností LifeGate, hlavním italským dodavatelem obnovitelné energie, ﬁrmy, která řídí značku „Impatto Zero“
(Nulový Dopad). Energii, kterou kupujeme od LifeGate přes lokálního distributora, je produkována slunečním zářením, větrem, vodou a zemí. Nevyčerpatelné zdroje energie, které nevypouštějí CO2, neznečišťují a jsou konstatně obnovovány. Využívání obnovitelných zdrojů se dotýká každého výrobku, který společnost Davines vytvoří, navrhne a vyrobí.

Zero Impact Products / Produkty s nulovým dopadem
Před 4 lety ve spolupráci se společností LifeGate jsme adoptovali politiku Nulového Dopadu pro naší řadu Essential Haircare. V praxi to znamená, že emise oxidu uhličitého uvolněného při
výrobě obalů této řady jsou kompenzovány ochranou a zalesňováním přírodních rezervací v Itálii a Costa Rice, jak je stanoveno v Kjótském protokolu. Tímto způsobem pomáháme rozvíjet
vegetaci potřebnou k obnově kyslíku vzatého ze životního prostředí. Davines se již podílel na vytvoření či ochraně 999 502 m2 zeleně, která vyrovná 880 188 kg CO2.

Eco-packaging / Eko-balení
Obal je také faktor v udržitelnosti
Věci, které děláme, aby naše balení bylo přátelské k životnímu prostředí:
použití 100% nízkohustotních plastů (např. Essential Haircare line), proto používáme minimální množství plastu nutného k pojmutí a ochraně produktu.
použití skleněných obalů (např. Alchemic), materiál, který je 100% recyklovatelný a může být dokonce znovu použit pro skladování potravin.
použitím pouze primárních obalů bez kartonů. Pokud je použití kartonů nutné, pak využíváme pouze recyklovatelné.
tištění multijazyčných etiket s návody k použití, než využívání vnějších kartonů.
kontrola kvality, abychom se vyhnuli chybám ve výrobě, vratkám a reklamacím.

Costa Rica
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Mask
Vyvíječe
L´Art Decolor
Glorifying
Protection provider
Alchemic

colorspace nabízí výběr profesionálních výrobků, školení a nástroje určené ke zvýšení spokojenosti z výsledku barvení jak pro kadeřníky, tak pro samotné zákazníky. Komplexní nabídka produktů usnadňuje uskutečnění kadeřnických tvůrčích
vizí, zatímco na prvním místě je vždy péče o zdraví a stav vlasů.
Colorspace vytváří možnosti pro nové služby a tím pádem i pro další příjmy.
Naše efektivní školení se zaměřuje na posílení vědeckých znalostí kadeřníků k vytvoření technologických základů a inspirování
jejich práce ke kreativnímu experimentování.
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Essential Hair Care
Natural Tech

well-beingspace nabízí široký výběr výrobků vycházejících z vědeckých poznatků tak, aby poskytly vlasům a vlasové pokožce dokonalou péči a zdraví. Tyto řady salonům umožňují zákazníkovi poskytnout individuální servis dle
jeho přání a požadavků.
Naše jedinečná školení jsou uzpůsobena tak, aby kadeřníkům poskytla znalosti z aromaterapie a zároveň je naučila umění
starodávných rituálních ošetření, která umožní svým zákazníkům poskytnout kompletní wellness servis. Je to prostor, kde mohou salony předčit klientova očekávání vytvořením rituální oázy s relaxem a inovativním a individuálním přístupem ke zdravým vlasům.
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Essential Hair Care
Se stejnou péčí, vizí a vášní jako bylinkáři v době renesance i my jsme zkombinovali vědu a tradice s účinky středozemních bylin,
květin a ovoce, abychom Vám představili řadu péče o vlasy s názvem Essential.
Vyvinuli jsme řadu produktů pro denní péči o vlasy. Každý produkt má svou přezdívku, která vyjadřuje zaměření produktu. Každá řada obsahuje speciﬁcké ingredience, které okamžitě působí a dodávají vlasům vše potřebné. Složení obohaceno o přírodní antioxidanty a ochranné složky.
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Sjednocením těch nejlepších prvků z přírody, člověka a technologie jsme vytvořili synergii, která je čistá, silná a pokročilá.
Smyslem Natural Tech bylo vytvořit intenzivní terapeutické ošetření, které upravuje a působí proti častým potížím vlasů a pokožky hlavy.
Zkombinovali jsme poznatky z aromaterapie a biotechnologie, abychom optimizovali účinky přírodních, aktivních ingrediencí.
Výsledkem je kompletní řada s takovým složením, které zmírňuje nerovnováhu stresované pokožky hlavy vytvořením optimálního prostředí pro zdravé vlasy.

15

Balance system
Deﬁning
For Wizards

stylingspace

nabízí elegantní kolekce uměleckých nástrojů vytvořených pro nekonečnou tvorbu střihů, struk-

tur a efektů. Naše styling řady jsou určené pro rozmanité střihy, podporují zdravé vlasy. Na našich školeních získáte jak technické, tak kreativní dovednosti. Klademe důraz na nepřetržité zlepšování dovedností kadeřníků a zároveň vždy podporujeme
jejich představivost, individualitu a kreativní vyjádření k rozvoji jejich jedinečné umělecké vize.
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Defining
Homo Faber Fortunae Suae
„Deﬁne your personality – vyjádři svou osobnost.“ Řada Deﬁning vyjadřuje odvahu, individualitu, výběr, odlišnost, alternativu. Teoreticky jsou produkty Deﬁning nástroje, které
ztělesňují Vaše vědomí a identitu světu prostřednictvím Vašeho účesu a vzhledu. Jakýkoli vzhled a životní způsob je
správný, pokud pramení z odvahy a čistoty duše a potvrzuje individualitu Vaší osobnosti. Touha po uznání ostatních lidí
je čistě lidská vlastnost a možná největší trápení současné
společnosti. Řada Deﬁning se proti tomu staví pozitivně, s
ironií ale bez výstřelků.
Hlavní barvou řady Deﬁning je třešňová červená jako pocta tomuto delikátnímu ranému letnímu ovoci. Třešinky jsou
malé a jednoduché ve své podobě, možná ne příliš výrazné,
ale jsou živé, veselé, hřejivé a jedinečné ve své chuti a barvě.
Sezóna třešní netrvá dlouho, ale není možné se na ně nepodívat bez obdivu, pokud se na nás usmívají z krámků lesklé,
nabubřelé, pyšné na svůj zevnějšek.
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stroji používanými výtvarnými umělci - tedy číslicemi.

zejí z nejnovější technologie založené na použití pryskyřice. Jména produktů jsou inspirovány tradičními ná-

přeberné množství vzhledů s různými efekty a odlišnými ﬁxačními schopnostmi. Výrobky z této řady vychá-

ností a vnímají stylingové produkty jako své osobní umělecké nástroje. Tyto nástroje umožňují vytvořit ne-

Vytvořili jsme tuto čistě kreativní stylingovou řadu pro kadeřníky, kteří jsou nadšení svou uměleckou zruč-

tvorbě a dokončování účesů, dovolující perfektní technický výsledek mistrovského díla a tím je – účes.

Jednoduché, všestranné a věnované nejvyšší kvalitě. For Wizards nabízí nástroje pro opravdové umělce v

For Wizards

SÚ – sluneční řada
Podpora prodeje

shoppingspace kombinuje v sobě jak umění a vědu maloobchodu s naším kompletním produktovým portfoliem, marketingovou podporou a vzděláváním. Snažíme se pomáhat salonům k budování jejich značky a získávání jejich zákazníků pomocí principů a praktik vizuálního prodeje a reklamních nápadů.
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Podpora prodeje
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1996 RIMINI
1997 BANGKOK
1998 SEVILLE
1999 CANNES
2000 SINGAPORE
2000 IBIZA
2001 SANTO DOMINGO
2001 HONG KONG
2002 ROME
2004 LOS ANGELES
2005 FLORENCE
2006 AMSTERDAM
2007 BARCELONA
2009 VENICE
2010 BERLIN

SALON COLLAGE
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PR COLLAGE
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SUSTAINABLE BEAUTY

THE CERTAINITY OF
SAFE INGREDIENTS,
TOP QUALITY FORMULATIONS,
LOVE FOR THE ENVIRONMENT
AND PEOPLE.

THE CHOICE OF HAIRDRESSERS WHO LOVE UNIQUENESS

OUR NATURAL DRIVE
FOR EXCELLENCE.

Výhradní dovozce HAIR SERVIS, s.r.o., Rabasova 1, 140 00 Praha 4, Tel.: +420 241 440 661, Fax.: +420 241 440 661, hairservis@hairservis.cz
Prodejce Davines naleznete na: www.hairservis.cz
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