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DAVINES/ ESSENTIAL HAIRCARE 
OI 
 
Davines/ Essential Haircare 0I jest kodem kompletnej formuły kosmetycznej Davines, syntezą nowoczesnej 
nauki. Dzięki wielorakim właściwościom i wszechstronnemu zastosowaniu formuła ta pozwala zachować 
doskonałą równowagę między skutecznością produktów oraz przyjemnością płynącą z ich stosowania. 
 
Do cieszącego się dużym uznaniem OI/ OIL dołączają trzy nowe produkty, które stanowią konkretne 
rozwiązania dla wszelkich potrzeb włosów. 
 
Wszystkie produkty OI zawierają olejek roucou, który otrzymuje się z drzewa rosnącego w Amazonii, znany 
jest również pod nazwą annatto. Jest to roślina bardzo bogata w betakaroteny (zawiera ich 100 razy więcej niż 
marchew), które odbudowują strukturę włosów i przyspieszają ich wzrost. Stymuluje produkcję melaniny  
i znacznie ogranicza niszczenie komórek pod wpływem promieniowania UV, zapobiega starzeniu, 
uelastycznia skórę i jest bogata w pierwiastki śladowe. W jej składzie znajdują się duże ilości kwasu 
elagowego, neutralizującego wolne rodniki. Użyty w OI olejek roucou jest pozyskiwany ze zrównoważonych  
i kontrolowanych plantacji. 
 

 

OI/ OIL 50 ml, 135 ml 

ABSOLUTE BEAUTIFYING POTION 
Olejek zapewniający włosom absolutne piękno  
- do wszystkich rodzajów włosów 
 
Idealny do stylizacji i wykończenia fryzury olejek OI/ OIL opracowano z myślą  
o nadaniu włosom wyjątkowej delikatności i blasku bez ich obciążania,  
z uwzględnieniem działania ułatwiającego rozczesywanie i dyscyplinowanie. Olejek 
OI tworzy warstwę ochronną, a w połączeniu z intensywnym działaniem 
przeciwutleniającym zabezpiecza strukturę włosów bez ich obciążania i znacznie 
skraca czas suszenia. 
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Stylizacja: 2–3 porcji preparatu OI rozprowadź równomiernie na wilgotnych włosach 
na całej ich długości i końcówkach, a następnie wysusz włosy. 
Wykończenie fryzury: ok. 2–3 porcji rozprowadź na całej długości i końcówkach 
suchych włosów. Ilość preparatu może różnić się w zależności od rodzaju włosów:  
w przypadku włosów cienkich wystarczy zastosować tylko 1 porcję, włosy średniej 
grubości i gęste wymagają 2 lub 3 porcji, w razie potrzeby ich ilość należy zwiększyć. 

 
 
 



 
 

OI/ SHAMPOO 280 ml 

ABSOLUTE BEAUTIFYING SHAMPOO  
Szampon zapewniający włosom absolutne piękno  
- do wszystkich rodzajów włosów 
 
Delikatna formuła nadaje włosom niezwykłej miękkości, blasku i objętości.  
 
SKŁADNIK AKTYWNY: Olejek roucou. 
 
SPOSÓB UŻYCIA:  
Delikatnie wmasuj w wilgotne włosy i wypłucz. Jeżeli potrzeba powtórz aplikację. 
 
Formuła nie zawiera siarczanów i parabenów 

 
 
 

 
 

OI/ CONDITIONER 250 ml 

ABSOLUTE BEAUTIFYING CONDITIONER  
Odżywka zapewniająca włosom absolutne piękno  
- do wszystkich rodzajów włosów 
 
Doskonale nadaje miękkość, połysk i objętość włosom.  
Skraca czas suszenia i zabezpiecza włos przed wpływem wysokiej temperatury.  
 
SKŁADNIKI AKTYWNE: Olejek roucou, Masło morelowe: bogate w witaminy A i C  
o właściwościach nawilżających. Składnik odżywczy pochodzący z celulozy: 
zmiękcza i wygładza włosy. 
 
SPOSÓB UŻYCIA: rozprowadź produkt równomiernie na umytych wilgotnych 
włosach. Pozostaw na kilka minut. Przeczesz włosy i dokładnie spłucz.  
 
Formuła nie zawiera parabenów 

 

 

OI/ ALL IN ONE MILK 135 ml 

MULTIBENEFIT BEAUTY TREATMENT  
Mleczko zapewniające włosom absolutne piękno  
- do wszystkich rodzajów włosów 
 
Daje połysk - Daje miękkość i jedwabistość - Posiada doskonałe właściwości 
rozczesujące - Ułatwia przeczesywanie wysuszonych i mokrych włosów - 
Dyscyplinuje kędzierzawe włosy  - Wyjątkowy efekt odżywienia  - Dodaje objętości 
bez obciążania włosów - Nawilża włosy - Przyspiesza suszenie - Zabezpiecza przed 
temperaturą  - Przedłuża efekt wystylizowanej fryzury.  
 
SKŁADNIKI AKTYWNE: Olejek roucou, Prowitamina B5: głęboko nawilża włos. 
Amino kompleks: sprawia, że włosy pozostają miękkie, wzmocnione i zabezpieczone 
przed wysoką temperaturą.  
 
SPOSÓB UŻYCIA: 10 – 15 aplikacji na osuszone ręcznikiem włosy. Nie spłukuj. 
Wystylizuj fryzurę. W zależności od rodzaju włosów użyj więcej lub mniej preparatu. 
 
Formuła nie zawiera parabenów 

 


