Hår velvære
i mere end
30 år.

info@davroe.com

@davroe

davroe.com.au

Naturlig
Vegansk
Australsk

Valg af produkt —
Hårtype

Shampoo

Conditioner

Behandling

Fint / Tyndt

Volume Senses
Amplifying Shampoo

Volume Senses
Amplifying Conditioner

Tame Detangler
(når nødvendigt)
Rebuilder (ugentligt)

Fijn / Veel Haar

Volume Senses
Amplifying Shampoo

Repair Senses
Revitalizing Conditioner

Replenish, Rebuilder
or MCT (ugentligt)

Normalt / Tørt / Krøllet

Repair Senses
Revitalizing Shampoo

Repair Senses
Revitalizing Conditioner

Replenish or MCT (ugentligt)

Moisture Senses
Hydrating Shampoo

Moisture Senses
Hydrating Conditioner

Moisture Senses
Hydrating Shampoo

Moisture Senses
Hydrating Conditioner

Smooth Senses
Anti-Frizz Shampoo

Smooth Senses
Anti-Frizz Conditioner

Farvet / Behandlet

Repair Senses
Revitalizing Shampoo

Repair Senses
Revitalizing Conditioner

Replenish or Rebuilder
(ugentligt)

Tørt / Skrøbeligt / Ødelagt

Moisture Senses
Hydrating Shampoo

Moisture Senses
Hydrating Conditioner

Replenish, Rebuilder
or MCT (ugentligt)

Repair Senses
Revitalizing Shampoo

Repair Senses
Revitalizing Conditioner

Argan Olie (dagligt)

Volume Senses
Amplifying Shampoo

Repair Senses
Revitalizing Conditioner

Luxe Leave-in Masque
(dagligt)

Clarify Deep
Cleansing Shampoo

Moisture Senses
Hydrating Conditioner

Tame Detangler (når
nødvendigt)

Smooth Senses
Anti-Frizz Shampoo

Smooth Senses
Anti-Frizz Conditioner

Groft / Kruset / Uregerligt

Fedtet hår / Tørre Spidser

Luxe Leave-in Masque
(dagligt)
Replenish or MCT (ugentligt)
Argan Olie (dagligt)

MCT (ugentligt)
Kemisk Glattet

Luxe Leave-in Masque
(dagligt)
Replenish (ugentligt)
Argan Olie (dagligt)

Blondt / Gråt

Blonde Senses
Platinum Shampoo

Blonde Senses
Platinum Conditioner

Tame Detangler (dagligt)

Skæl / HovedbundsProblemer

Scalp Remedy Shampoo

Scalp Remedy Conditioner

Scalp Remedy Spray (dagligt)

Dybderens

Clarify Deep
Cleansing Shampoo

Repair Senses
Revitalizing Conditioner

Tame Detangler
(når nødvendigt)

Replenish (ugentligt)

Vision

Vores vision er enkel; at skabe den ærligste og reneste
produktserie til alle, og det gør vi ved at følge disse tre
principper.
Naturlig—Vi gør os umage for at sikre, at vores
produkter er naturlige, blide overfor miljøet og altid
indeholder ingredienser af højeste kvalitet.
Vegansk—Ingen modefænomener eller trends her, vi
har været veganske i mere end 30 år.
Australsk—Med stolthed 100% australsk produceret
og ejet.
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30 års passion,
målrettethed og
integritet.
Med en ydmyg start begyndte Mary Centofanti sin
karriere hos Dresslier som ung receptionist i 1984.
23 år senere, i 2007, overtog Mary og hendes
mand virksomheden, der dengang kæmpede for
overlevelse, med en overbevisning om at kunne
få den på ret køl igen. Rustet med en stærk vision
og principper, der har rod i passion, målrettethed,
integritet og fællesskab, påbegyndte de en
årelang rejse, der har ført dem hen, hvor de er i
dag - en af Australiens førende producenter af
hårplejeprodukter.
Ved overtagelsen af Dresslier, moderselskabet, der
var grundlagt i 1930, besluttede Mary at ændre
indholdet af hele den professionelle Davroe
salonserie. På det tidspunkt blev det anset for at
være ekstremt modigt og noget risikabelt, men
Marys innovative og progressive vision har nu
ført til, at Davroe anses for at være den første
professionelle hårplejeserie fri for sulfater, parabener
og petrokemiske stoffer, uden test på dyr, 100
% vegansk og som anvender rene oprindelige
ekstrakter fra Australien.
Det er vores aldrig svigtende tro på vores vision og
værdier sammen med målrettethed og innovation,
der har skabt vores verdensførende unikke produkter.
Vores produkter repræsenterer den ypperste kvalitet,
en passioneret omsorg for vores planet samt en dyb
respekt for vores loyale og trofaste kunder.
Som en virksomhed i konstant udvikling er vi utroligt
spændte på at lancere vores nye brand og emballage.
Igen et modigt og lidt risikabelt tiltag, som vi er meget
stolte af og har stærke følelser for. Jeg ved, at I vil elske
det lige så meget, som vi gør.
Mary Centofanti
Ejer/direktør
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HAIR WELLNESS
Hår Velvære
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Senses
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Senses Rækkevidde—
Repair
Moisture
Smooth
Volume
Blonde

Davroe Senses er en unik kollektion af wellnessprodukter til håret, der tilbyder fordelene ved naturlige
planteprodukter kombineret med den nyeste wellnessteknologi. Alle vores produkter indeholder vores
unikke Colour Protect Complex (kakadublomme,
olivenbladsekstrakt, vindruekerneekstrakt) for at
beskytte og styrke håret og forebygge, at farven falmer.
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Repair Senses—
Beskytter og styrker
håret til at modstå, at
farven falmer

En mild hverdagsshampoo og conditioner med hibiscus
til normalt og farvet hår. Indeholder vores Colour
Protect Complex med rene planteekstrakter, inklusive
kakadublomme- og olivenbladsekstrakt for at beskytte
din hårfarve. Ris- og quinoaproteiner hjælper med at
styrke og beskytte håret.

Shampoo
• Reparerer hår, der er ødelagt af
kemiske behandlinger
• Modstår, at farven falmer
• Styrker håret indefra og ud
• Passer til alle hårtyper

Nature’s Active—
Australsk Hibiscus

Conditioner
• Nærer og beskytter håret
• Forlænger din hårfarves levetid
• Vedligeholder intensiteten i
farvebehandlet hår
• Tilføjer liv og glans
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Blonde Senses—
Beskytter og giver
fugt til blondt hår,
samt bevarer en kold
til neutral tone

Nature’s Active—
Naturlig Australsk Viol

Shampoo
• Neutraliserer gule toner
• Effektiv og skånsom
• Lysner og toner
• Overtoner ikke

En mild shampoo og conditioner med naturlige violer,
der renser og fugter håret og bevarer en kold til neutral
tone. Udviklet til at forstærke farvespil og give superglans. Indeholder ris- og quinoaproteiner for at styrke
og beskytte håret.

Conditioner
• Gør håret silkeblødt
• God conditioner til filtret hår
• Forstærker glans
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Moisture Senses—
Fugtmættet, smukt
hår

Denne milde shampoo og conditioner med australsk
Lilly Pilly er udviklet til at revitalisere og afhjælpe filtret
hår i tørt, ødelagt og krøllet hår. Nærende økologisk
arganolie og quinoaprotein hjælper med at opretholde
den essentielle fugtbalance, reparere skader og gøre
håret blødt, smidigt og sundt. Gør håret lettere at sætte,
reducerer krus og giver strålende glans.

Shampoo
• Rig på fugt, øjeblikkeligt
forbedring af tørt hår
• Giver fugt til tørt og groft hår
• Revitaliserer og afhjælper filtret
hår
• Fremmer elasticitet og glans i
krøllet hår
• Kan anvendes til hair extensions

Nature’s Active—
Australsk Lilly Pilly

Conditioner
• Kraftig og fugtgivende, men
tynger ikke håret
• Giver øjeblikkelig virkning i tørt
hår
• Giver fugt og fjerner krus
• Tilføjer liv og glans
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Smooth Senses—
Blødere, sundere
og mere glansfuldt
hår.

Nature’s Active—
Blåbær

Shampoo
• Glatter og kontrollerer flyvsk hår
• Dæmper krus
• Kan anvendes til alle udglattende
keratinbehandlinger og hair
extensions
• Gør håret blødt

Denne afbalancerede og fugtgivende shampoo og
conditioner med blåbær er udviklet til at gøre normal
til tørt hår blødt, glat og glansfuldt. Den beskytter mod
påvirkning fra luftfugtighed for at reducere krus og
indeholder ris- og quinoaprotein for at reparere, styrke
og beskytte håret indefra og ud.

Conditioner
• Glatter hårstrået
• Letter hårtørring
• Glatter hair extensions
• Fantastisk conditioner, der
modvirker påvirkning fra
luftfugtighed
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Volume Senses—
Tykkere, kraftigere og
sundere hår.

Denne blide, farvefaste shampoo og conditioner med
brøndkarse er udviklet til at give maksimal volumen og
fugt til fint hår. Skabt til at afhjælpe filtret hår, indeholder
ris- og quinoaprotein for at styrke og reparere og give
mere fylde og glans.

Shampoo
• Giver maksimal volumen
• Gør fint hår fyldigere
• God til fedtet eller følsom
hovedbund

Nature’s Active—
Brøndkarse

Conditioner
• Ekstrem letvægt til fint hår
• Vægtløs fugt
• Giver fylde og glans
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Styling

Styling
Rækkevidde—
Shine Fluid
Thermoprotect
Brilliance Shine Mist
Smoothing Balm
Defining Paste
Ultinmatum
Curl Créme Definer
Construct
Fibre Créme

Davroe stylingkollektionen er skånsom mod huden og er
udviklet med dit velvære for øje.
Indeholder Nature’s Actives rene planteekstrakter,
som aloe vera, kameliaolie, Lilly Pilly, macadamianød,
stokroserod, rosmarin, brøndkarse, kaffebønne, bambus,
sneblomst- og pilebark. Kollektionen tilbyder tre
definerende serier: Refine til at glatte, Build til at give
volumen og Definition til at definere dit hår. Alle uden at
efterlade produktrester.
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Matte Pomade
Complete
Texture Clay
Body Volume Texture
Vouminous Spray
Formation
Cloud
Murray River Salt Spray
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Refine—
Hjælper med at give
blødhed.

Shine Fluid—
Højglans til alle hårtyper med kameliaolie
• En højglans serum til alle hårtyper
• Davroe Styling Shine Fluid giver også
varmebeskyttelse mod varme stylingredskaber
Thermaprotect—
Beskytter håret ved brug af varmestylingredskaber
• Udviklet til at beskytte håret fra den ødelæggende
påvirkning fra varmestylingredskaber
• Denne spray, der ikke tynger håret, giver et holdbart
naturligt hold
• Gør håret glat og glansfuldt
• Reducerer flyvsk statisk hår uden at fedte eller
efterlade rester i håret
• Indeholder quinoaprotein og rene planteekstrakter
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Smoothing Balm—
For silkeblødt glansfuldt hår uden krus
• Tilføjet abyssinsk olie og quinoaprotein
• Tæmmer flyvsk hår og fjerner krus
• Giver superglat hold og glans
• Modvirker påvirkning af luftfugtighed
Brilliance Shine Mist—
afsluttende spray, tynger ikke, modvirker påvirkning fra
luftfugtighed
• Opfrisker trist hår
• Beskytter mod påvirkning fra luftfugtighed
• Giver strålende glans uden at fedte
• Den perfekte balance mellem lysreflekterende
teknologi og olier udtrukket fra planter, inklusive
kameliafrøolie
• Tilføjet vitamin A, B, D og E og abyssinsk olie
• Giver naturlig beskyttelse mod miljømæssige
påvirkninger
• Giver glans uden at tynge
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Build—
Hjælp til at give
fylde.

Murray River Salt Spray—
Giver strandlook i alle hårtyper
• Murray River Salt Spray med kænguruæbleekstrakt
giver tekstur uden at udtørre håret
• Til forskel fra andre saltvandssprays, giver denne lette
spray håret den rigtige strandfølelse
• Giver nemt naturlig fylde og forstærker krøller for en
vind-stylet tekstur
•

•
•
•
•
•
•

Formation—
Et unikt alsidigt plejende stylingprodukt til medium
hold, definition og kontrol
Definer og kontroller med Formation
En blød, alsidig stylinglotion, der giver medium hold
Udviklet med vindruekerne- og olivenbladsekstrakt
Plejende formel udtørrer ikke håret
Tilføjer naturlig glans. Ideel til varmestyling
Beskytter farven og skærmer mod UV og varme

Cloud—
Teksturpulver, der giver øjeblikkelig fylde med en mat
finish
• Et vægtløst stylingpulver, der giver volumen og
tekstur til håret, uden at tynge det ned
• Vores unikke pulver giver tekstur, fylde, bevægelse og
hold til dit hår
• Kan tilføjes i lag for let at opbygge fylde og kan
anvendes i alle hårtyper
• Cloud er alt du behøver for øjeblikkelig fylde
Voluminous Spray—
Giver øjeblikkeligt maksimal fylde i alle hårtyper
• Giver volumen, så håret ser fyldigere ud og føles
tykkere
• Anvend fra rod til spids for et holdbart naturligt hold,
der ikke tynger
• Udviklet med brøndkarse-, olivenblad- og
kakadublommeekstrakt

Body Volume Texture—
For det øjeblikkelige ´blowout look´ med maksimal
fylde og tekstur
• Vores volumiser, der går fra flydende til skum, giver
fylde, volumen og tekstur til alle hårtyper
• Denne lette skum giver håret mere bevægelse og
fylde og bevarer hårets blødhed
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Detail—
Hjælp til at definere
frisuren.

Defining Paste—
Medium til stærkt hold med let glans
• Definerende pasta, når du vil have ekstra tekstur eller
definering
• Medium til stærkt hold, der stadig er smidigt
• Perfekt til medium til tykt hår
• Indeholder kaffebønner for at stimulere
genopbygning og tilføje glans
• Perfekt til det polerede look
Ultimatum—
NON-AEROSOL – holdbar, hurtigtørrende afsluttende
spray med stærkt hold
• Denne effektive afsluttende spray giver alle frisurer et
holdbart maksimalt hold
• Tilføjet rene planteekstrakter, inklusive rosmarin og
humle, beskytter dette hurtigtørrende produkt hårets
naturlige fugtbalance og giver naturlig glans
• Beskytter mod UV og varme for at undgå farvetab og
forebygge ødelæggelse ved varmestyling
• Efterlader håret glat og skinnende
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Matte Pomade—
Stærkt hold med finish med mat til let glans
• Det perfekte produkt til tidløst poleret look, kontrol
og definering i både kort og langt hår med tekstur
• Indeholder pilebark for at styrke og reparere håret
• Stærkt hold, uden at håret bliver stift
• Giver håret et mat, og ikke fedtet, look
Curl Crème Definer—
En stylingcreme, der ikke tynger håret, men forstærker
definering af krøller og giver overdådige lokker
• Udviklet med ren solsikkeolie og planteekstrakter,
inklusive den naturlige australske Lilly Pilly
• Reducerer krus, glatter uregerligt hår og tilføjer glans
• Tilsatte quinoaproteiner hjælper med at pleje håret
og giver bløde, let håndterbare krøller
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Complete—
AEROSOL – hårspray med stærkt hold indeholder
bambusekstrakt for styrke og vitalitet
• En effektiv aerosol hårspray, så alsidig at den kan
anvendes under styling eller som afsluttende spray
• Giver alle frisurer holdbart maksimalt hold med et
blødt look
• Hurtigtørrende, beskytter hårets naturlige
fugtbalance og giver naturlig glans
Fibre Crème—
Smidig fibrøs defineringscreme
• Form, twist og manipuler håret ind i enhver frisure!
• Denne ultrakreative fibrøse kit giver et stabilt, men
smidigt hold med fantastisk glans
• For en naturlig, ren finish
• Indeholder ren solsikkefrøolien og
macadamianøddeolie

Construct—
Fleksibel gel med stærkt hold, der giver hår, der
udfordrer tyngdekraften
• En smidig hårstylinggel, perfekt til spiking, tekstur
eller hvilke som helst anden frisure, der kræver
stærkt, langvarigt hold
• Indeholder quinoaprotein for at hjælpe med at
beskytte håret fra miljømæssig stress og give glans
for et sundere udseende hår
• Let at vaske ud
Texture Clay—
Medium hold med en mat finish.
• Giver fylde og tekstur i fint til medium hår
• Australsk sorttræ hjælper med at styrke og reparere
håret
• Perfekt til piecing og et naturligt look med en mat
finish
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Behandlinger
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Treatments Rækkevidde—
MCT
Luxe Leave-in Masque
Ends Repair Leave-in Treatment
Tame Detangler
Rebuilder
Replenish
Argan oil

Davroe har udviklet en række behandlinger til at
redde dit hår. Vores behandlinger kan anvendes
i alle hårtyper. Tilføjet naturlige planteekstrakter,
inklusive kakadublomme, aloe vera, arganolie, hibiscus,
mangosmør, jojobaolie, sheasmør og kameliaolie. Dit hår
vil elske dig for det.
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Behandlinger—
Krøllet,
farvebehandlet, tørt,
ødelagt eller fint hår.

MCT—
Den ultimative fugtplejende behandling.
• Dybdeindtrængende behandling rig på fugt
• Giver hvert hårstrå et boost af fugt for at
genopbygge fugtbalancen
• Gør håret glat, blødt og sundt

Ends Repair—
Leave-in behandling.
• Ends Repair er en unik multi-action leave-inbehandling
• Forsegler splittede spidser, reparere og fugter håret
for at undgå, at håret knækker

Rebuilder—
En proteinrig behandling til at reparere og genopbygge
ødelagt hår.
• Giver fantastisk styrke, fylde og glans til ødelagt hår
• Tilføjet quinoa- og risproteiner
• Styrker tørt, skrøbeligt, ødelagt og fint hår

Luxe—
Leave-in maske.
• Former en beskyttende ikke-fedtende barriere mod
falmende hårfarve og skærmer mod sol og vand
• Anvendes i vådt eller tørt hår for at reducere flyvsk
statisk hår
• Gør håret blødere, sundere og letter at kontrollere

Tame Detangler—
Den ultimative og plejende leave-in-spray til filtret hår.
• Plejende leave-in-spray til filtret hår med citrongræs
og jasminekstrakt
• Udviklet til at være ekstra skånsom
• Hjælper øjeblikkeligt i selv det mest uregerlige hår
• Gør håret blødt og let at sætte og giver smuk glans

Replenish—
En protein- og fugtrig behandling, der gør håret
silkeblødt og glansfuldt.
• Ideelt til normalt til tørt/ødelagt hår
• Kan anvendes til hair extensions
• Indeholder rene planteekstrakter og quinoaproteiner.
Giver velvære og gør håret silkeblødt og glansfuldt
• Hjælper med at styrke hår udsat for kemiske
behandlinger, varmestyling og miljømæssige
påvirkninger
• Med jojobaolie, der trænger ind i hårstrået, virker
Replenish indefra og styrker og reparerer
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Argan Oil—
Giver fugt og glans.
• Udviklet til alle hårtyper
• Øjeblikkelig behandling med økologisk arganolie
• Plejer og fugter uden at fedte, giver silkeblødt hår
med strålende glans
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Remedy—
Beroliger irriteret
hovedbund og
fjerner skæl.
Udviklet til at reducere skæl. Denne milde, næringsrige
shampoo og conditioner med aloe vera hjælper
med at fjerne skæl og berolige hovedbunden. Risog quinoaproteiner beskytter og opretholder den
essentielle fugtbalance.

Scalp Remedy Shampoo—
Beroliger irritabel hovedbund, fjerner også skæl.
• Øjeblikkelig lindring
• Farvefast
• Kan anvendes ved eksem og psoriasis
• Lindrer og beroliger
Scalp Remedy Lotion Spray—
Hurtig lindring, beroliger irritabel hovedbund.
• Leave-in-behandling, der ikke tynger håret
• Reducerer skæl
• Fjerner kløe og rødmen
• Køler og lindrer øjeblikkeligt hovedbunden
Scalp Remedy Conditioner—
Beroliger irritabel hovedbund, fjerner også skæl.
• Nærer og beroliger hovedbunden
• Kan anvendes til alle hårtyper
• Plejer håret
• Kontrollerer skæl og gør håret blødt
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Cleanse—
Rensning og
forfriskning.

Clarify Deep Cleansing Shampoo—
Fjerner skånsomt ophobninger fra hår og hovedbund.
Ideel til brug inden kemiske behandlinger.
• Renser skånsomt håret, også for mineraler, klor og
stylingprodukter
• Dybderens af overskydende fedt fra hår og
hovedbund
• Farvefast og kan anvendes dagligt
• Detox dit hår en til to gange om måneden, ind i
mellem din Davroe Shampoo-favorit
Revive Dry Shampoo—
Frisker og renser håret, giver øjeblikkeligt fylde uden at
efterlade en pulveragtig rest.
• Opfrisker øjeblikkeligt, renser og giver håret volumen
uden at efterlade pulverrester
• Holder håret friskt, rent og fugtet uden at fedte
• Anvendes mellem hårvaske for at forlænge din
hårtørring eller styling
• Er let at vaske ud
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