BRAND MANIFESTO
[ Το σπίτι μας ] είναι εκεί που ανήκουμε περισσότερο,
όπου αισθανόμαστε άνετα συμπεριλαμβάνοντας τους ανθρώπους και τα πράγματα που αγαπάμε.
Όμως το σώμα και η ψυχή μας κατοικούν και σε άλλα σπίτια που μας έδωσε [ ο πλανήτης και το δέρμα μας ].
Θέλουμε να τα προστατεύσουμε και να τα διατηρήσουμε υγιή, ζωτικά και όμορφα.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέτουμε σαν σκοπός μας [ να δημιουργήσουμε μία καλή ζωή για όλους ]: για
τους επαγγελματίες του δέρματος, τους πελάτες τους και όλους τους άλλους με τους οποίους μοιραζόμαστε τον
πλανήτη.
Ως [ B Corporation ], δεσμευόμαστε να είμαστε οι καλύτεροι για τον κόσμο. Κάνοντας αυτό, οραματιζόμαστε μια
ισορροπημένη προσέγγιση στην ομορφιά, αγωνιζόμαστε για την βιωσιμότητα και χτίζουμε σχέσεις εμπνευσμένες και
βασισμένες στην ηθική.
Ως [ ειδικοί του δέρματος ], βοηθάμε το οικοσύστημα του δέρματος να επιτύχει τη βέλτιστη ισορροπία και ζωτικότητα
σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αυτό που ονομάζουμε [ comfort zone of the skin ].
Με περισσότερα από 20 χρόνια [ διαρκούς έρευνας] , το εργαστήριό μας εμπνέεται πλέων
και από το επιστημονικό μας κήπο, το [ Scientific Garden ], και προσφέρει υψηλής ποιότητας, καθαρή, βιώσιμη και
αποτελεσματική δερματική φροντίδα, συνδυάζοντας τα καλύτερα της επιστήμης και της φύσης για πραγματικά
εμπλουτισμένες και [ μοναδικές εμπειρίες ].
Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται στο [ Davines Village ] στην Πάρμα της Ιταλίας.
Η φιλοσοφία μας είναι η ευσυνείδητη επιστήμη του δέρματος [ concious skin science ].
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Καλώς ήλθατε στη [ comfort zone ].
Αυτό είναι το σπίτι

THE COMFORT ZONE OF THE SKIN
OPTIMAL BALANCE AND VITALITY

Τα 20+ χρόνια κληρονομιάς μας στo χώρο της
επαγγελματικής ομορφιάς υπήρξε διαρκής δέσμευση για
να παραδώσουμε τη [ comfort zone ] του δέρματος και να
διασφαλίσουμε την καλύτερη λύση περιποίησης για κάθε
τύπο και κατάσταση δέρματος..
Αυτό το επιτυγχάνουμε μέσω μιας ολοκληρωμένης
προσέγγισης που συνδυάζει φροντίδα στο σπίτι,
θεραπείες σπα, τελετουργικά, μηχανήματα και προτάσεις
τρόπου ζωής που διασφαλίζουν τη βέλτιστη ισορροπία και
ζωτικότητα του δέρματος, του σώματος, του νου και της
ψυχής.

THE DAVINES GROUP

INTERNATIONAL TEAM AND DISTRIBUTION

Ιδρύθηκε το 1983, στην Πάρμα της
Ιταλίας.
Διανέμει τα προϊόντα της, σε
περισσότερες από 90 χώρες σε
επαγγελματίες ομορφιάς.

OUR FOUNDERS

SUSTAINABLE BEAUTY PIONEERS

Η Davines είναι μια Οικογενειακή Εταιρεία,
υπό την καθοδήγηση, του Δρ Davide Bollati,
φαρμακοποιός και χημικός καλλυντικών.
Είναι οραματιστής επιχειρηματίας, με όνειρο τη
Βιώσιμη Ομορφιά, τον τέλειο συνδυασμό
μεταξύ απόδοσης και βιωσιμότητας.
Η καινοτόμος προσέγγιση του για τον
άνθρωπο και τον πλανήτη εμπνέει τις
δημιουργίες των προϊόντων μας, καθώς και
πολλές περιβαλλοντικές, πολιτιστικές και
κοινωνικές πρωτοβουλίες.

A CERTIFIED B CORPORATION
BUSINESS AS A FORCE FOR GOOD

Από το 2016 έχουμε γίνει μία B Corporation.
Αυτή η πιστοποίηση συνεπάγεται την τήρηση
των υψηλότερων προτύπων απόδοσης,
διαφάνειας και ευθύνης για τη δημιουργία
αξιών για τους ανθρώπους και τον πλανήτη.

THE CONCIOUS COMMITMENT

•
•
•
•
•

B-Corp Πιστοποίηση και For Benefit Company.
Ιταλική οικογενειακή εταιρεία βασισμένη σε ηθικές αξίες.
Ethical Charta και εσωτερικό πρόγραμμα ευημερίας.
Υψηλή διατήρηση προσωπικού και πολυπολιτισμική ομάδα.
Περιβαλλοντικές και κοινωνικές εκστρατείες (Ethio Trees, 1% for
the Planet, I sustain beauty).

OUR SUSTAINABILITY REPORT

TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY

Κάθε χρόνο μετράμε και κοινοποιούμε τις
θετικές μας επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην
κοινότητά μας και σε όλους τους
ενδιαφερόμενους μέσω του Sustainability
Report, όπου δηλώνουμε επίσης τους
μελλοντικούς μας στόχους.
Στον καθορισμό των στόχων μας, τηρούμε τα
πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης (SDG) των
Ηνωμένων Εθνών ως αναφορά για να
επιτύχουμε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο
μέλλον για όλους.

THE DAVINES VILLAGE
OUR SUSTAINABLE HOME

Σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Matteo Thun,
ενσωματώνει πλήρως την πίστη μας στη
βιωσιμότητα, την εστίασή μας στη φύση την
επιστήμη και το αίσθημα συλλογικότητας &
κοινότητας.
Αυτές οι αξίες εκφράζονται από έναν μοντέρνο, βιώσιμο
σχεδιασμό και υποστηρίζονται από προηγμένες τεχνολογίες,
με τη χρήση ανανεώσιμων πόρων που μας επιτρέπουν να
παράγουμε μέσω του ουδέτερου κύκλου άνθρακα.

THE SCIENTIFIC GARDEN
OUR OPEN-AIR LAB

Με πάνω από 6.000 φυτά από όλο τον κόσμο.
Σε αυτό το υπαίθριο εργαστήριο, το R& D μας, μελετά
απευθείας τα βότανα για τις Φόρμουλές μας και
δημιουργεί αποκλειστικά εκχυλίσματα.

INTERNAL R&D
CONSCIOUS SKIN SCIENCE APPROACH TO INNOVATION
Η συνείδηση είναι ο τρόπος μας να εκφράσουμε τη
«βιωσιμότητα» και να ενεργούμε υπεύθυνα για να εγγυηθούμε
την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια μέσα από
φόρμουλες που προστατεύουν το δέρμα και σέβονται τον πλανήτη.
Πάνω από 40 επιστήμονες, συμπεριλαμβανομένων χημικών,
βιολόγων και δερματολόγων, συνεργάζονται σε μια
Διεπιστημονική Επιτροπή και σε σύνδεση με 15 Πανεπιστήμια για
να δημιουργήσουμε:
•

•

•

Καθαρές αποτελεσματικές φόρμουλες, υψηλής συγκέντρωσης
σε συστατικά φυσικής προέλευσης και υψηλής τεχνολογίας
μόρια.
Χωρίς σιλικόνες, ζωικά παράγωγα, συνθετικά έλαια, τεχνητές
χρωστικές, SLS. Βρισκόμαστε στη διαδικασία απομάκρυνσης
όλων των αιθοξυλικών και ακρυλικών. Κατάλληλο για vegans.
Κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Δερματολογικά
ελεγμένες φόρμουλες.

CARBON NEUTRAL PACKAGING AND PRODUCTION
MADE-IN-ITALY QUALITY
Στο Davines Village, η παραγωγή μας χρησιμοποιεί ενέργεια
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σύγχρονες
τεχνολογίες που ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στο
περιβάλλον.
Η οικολογική μας συσκευασία είναι 100% ανακυκλώσιμη.
Είμαστε στη διαδικασία να εισαγάγουμε.
• Ανακυκλωμένο χαρτί με πιστοποίηση FSC για όλα τα
κουτιά
• Ανακυκλωμένο πλαστικό για τα φιαλίδια
• Βιολογικό πλαστικό από ζαχαροκάλαμο για σωληνάρια.
Πλήρης αντιστάθμιση CO2 μέσω του Ethio Trees, ενός
ιδιόκτητου έργου αναδάσωσης και κοινωνικής ανάπτυξης στην
Αιθιοπία.

OUR PARTNERS
WELLNESS AND BEAUTY PROFESSIONALS

Στους Συνεργάτες μας περιλαμβάνονται
πολυτελές day & destination spa‘s,
εργαστήρια ομορφιάς, φημισμένες
αλυσίδες ξενοδοχείων και επιλεγμένα
κανάλια λιανικής.
Τους υποστηρίζουμε με προηγμένη
εκπαίδευση, τεχνικές πωλήσεων,
υποστήριξη επικοινωνίας, καθώς και
εξατομικευμένες επιχειρηματικές συμβουλές.

OUR PROFESSIONAL SKINCARE BRANDS

Μια συνειδητή προσέγγιση για το δέρμα και τον
πλανήτη
με βιώσιμες λύσεις
για να αναδημιουργήσετε τη φυσική
[ comfort zone ] του δέρματός σας.
Συνδυάζοντας μια 20ετή κληρονομιά στη
παραγωγή επαγγελματικών καλλυντικών, με
συνεχή καινοτομία προσφέρουμε
προσανατολισμένες στο αποτέλεσμα, καθαρές
φόρμουλες και επαγγελματικές θεραπείες για
πρόσωπο και σώμα που παρασκευάζονται στην
Ιταλία με φροντίδα και αποτελεσματικότητα.

SUBLIME SKIN
THE JOY OF BEAUTY AT ALL AGES

Μία πλήρης γκάμα προϊόντων για πρόσωπο,
μάτια και ντεκολτέ με στόχο όλα τα σημάδια
γήρανσης, συμπεριλαμβανομένων των
ρυτίδων, της απώλειας πυκνότητας, τόνου,
θαμπάδας και κηλίδων.
Με Archi-Lift Technology™, AHA, Πεπτίδια,
Cell-Support Technology ™ και Actiwhite
Complex, ανανεώνει και αναπληρώνει βαθιά
την επιδερμίδα, επαναπροσδιορίζει το
περίγραμμα του προσώπου και διασφαλίζει
ένα ορατό αποτέλεσμα σύσφιξης.

HYDRAMEMORY
24 HOURS DOUBLE HYDRATION

Βελτιώνει την κυτταρική κατανομή νερού και
την προστατευτική λειτουργία του δερματικού
φραγμού παρέχοντας την κατάλληλη
ενυδάτωση.
Με βιομημιτικά θραύσματα Υαλουρονικού οξέως
και fair‐trade έλαιο Moringa

REMEDY
CALMING AND FORTIFYING SKIN DEFENSE

Σχεδιασμένο για να ηρεμεί και να
ενδυναμώνει το ευαίσθητο και το υπερευαίσθητο δέρμα.
Φόρμουλες χωρίς άρωμα πλούσιες σε Marvel
Περού, μεξικάνικο Ύσσωπο και έλαιο Marula
παρέχουν άμεση ανακούφιση και ανάπλαση
σε ευαίσθητο και υπερευαίσθητο δέρμα. Ένα
πρεβιοτικό από φυσικά σάκχαρα ενισχύει τα
καλά βακτήρια του δέρματος, για βέλτιστη
ενίσχυση της δερματικής άμυνας.

BODY STRATEGIST
CELLULITE AND TONE

Αναπλαστικές και συσφικτικές φόρμουλες
πλούσιες σε καθαρή καφεΐνη, μικροφύκη και
βιολογικό έλαιο Tamanu για αποτοξίνωση,
βελτίωση της μικροκυκλοφορίας και διέγερση της
λιποδιάλυσης για την αντιμετώπιση της
κυτταρίτιδας. Βελτιώνουν τον τόνο και την
ελαστικότητα του δέρματος, για αναμόρφωση
της σιλουέτα .

WATER-SOUL
ECO-SUSTAINABLE SUN CARE

Αφιερωμένο στους ευσυνείδητούς λάτρεις
του ωκεανού.
Οικολογικά βιώσιμη αντηλιακή προστασία
και φροντίδα μετά τον ήλιο με
βιοδιασπώμενες και αναπλαστικές φόρμουλες,
σχεδιασμένες να εξασφαλίζουν μέγιστη
προστασία και άνεση στο δέρμα, καθώς και
σεβασμό στο υδάτινο οικοσύστημα.

TRANQUILLITY™
DESTRESSING AROMATHERAPY

Μία σειρά αρωματοθεραπείας σώματος με το
θρυλικό, χαλαρωτικό μείγμα αιθέριων ελαίων,
γλυκού πορτοκαλιού, τριαντάφυλλο Δαμασκού και
κέδρου. Προάγει στιγμές ευεξίας κατά τη διάρκεια
της ημέρας και ευνοεί βέλτιστη ανάπαυση κατά τη
διάρκεια της νύχτας.

SACRED NATURE
REGENERATING YOUR SKIN AND OUR PLANET

Η νέα μας σειρά βιολογική προσέγγισης με
πιστοποίηση Cosmos™, είναι οικολογικά
σχεδιασμένη για τη διατήρηση της νεότητας
του δέρματος και συμβάλλει στην προστασία
της βιοποικιλότητας.
Με αντιοξειδωτικά βιο-ζύμωσης, που
μελετήθηκαν στον Επιστημονικό μας ΚήποScientific Garden, στο χωριό Davines Village και
αναπτύχθηκαν στην Ιταλία σύμφωνα με την
γεωργία νέας γενιάς, υποστηρίζοντας τη
μείωση της κλιματικής αλλαγής.

/SKIN REGIMEN/
FAST LIVING, SLOW AGING

Καθαρή, πρωτοποριακή περιποίηση δέρματος για
να την επιβράδυνση της πρόωρης γήρανσης.
Κλινικά αποδεδειγμένο ότι μειώνει τα ορατά
σημάδια που σχετίζονται με το στρες, τη
ρύπανσης και τον γρήγορο τρόπο ζωής.
Το αποκλειστικό Longevity Complex™ και οι
εξαιρετικά συμπυκνωμένες καινοτόμες φόρμουλες
plant chemistry™ δημιουργούν τις βέλτιστες
συνθήκες για ένα λαμπερό & υγιές δέρμα.

FACIALS AND BODY RITUALS
VISIBLE RESULTS, MEMORABLE EXPERIENCES

Ένα πλήρες μενού πολυτελών και γρήγορων
επαγγελματικών θεραπειών για πρόσωπο και
σώμα, ενισχυμένο με εξειδικευμένες τεχνικές
μασάζ, οι οποίες μεγιστοποιούν την
αποτελεσματικότητα καθώς και την απόλαυση των
δραστικών συστατικών φυσικής προέλευσης των
επαγγελματικών προϊόντων.

OUR OFFER
FOR A PROSPEROUS BUSINESS

Η Πρότασή μας περιέχει:
- Προϊόντα και Περιποιήσεις (και σε συνδυασμό με μηχανήματα)
- Εκπαίδευση
- Συμβουλές και υποστήριξη Μάρκετινγκ
Οι on- και offline εκπαιδεύσεις μας, συντελούν σε μια
συνεχή επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη με
δυναμικό, διαδραστικό και εξατομικευμένο τρόπο.

www.comfortzoneskin.com
@comfortzoneskin_official

