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Plato’ya göre gerçeklik, fikirlerin yansı-
masıdır. Bu yüzden biz de değerlerimizi, 
insana ve yaşadığımız çevreye duyduğu-
muz saygıyı bakım ürünlerimize yansıttık.

Kimyasal bilgimizi Akdeniz zanaatkar-
larının ve kültürel mirasın korunmasına 
gösterdiğimiz   özen   ile  birleştirerek  
Essential Haircare güneş bakım ürünleri 
ailesi SU serisini formüle ettik. Essential 
Haircare ailesinin diğer ürünleri gibi, SU 
serisi de Slow Food Presidium’dan gelen 
ve yok olma riski altındaki bitkilerin 
hayatta kalmasına ve biyo-çeşitliliğin 
korunmasına katkıda bulunarak olumlu 
mesaj gönderen aktif bileşenler.

Bizce insan, pozitif düşünmenin kayna-
ğıdır; ihtiyacı olan şeyi doğadan alarak 
üretir ve doğanın yaratıcı hayal gücünün 
sembolü olarak biyo-çeşitliliği kutlar.

Biz İtalya’daki Slow Food Presidium 
çiftliklerinden elde edilen içerikler ile 
ürünlerimizi formüle ederek gezegenin 
biyo-çeşitliliğini koruyarak her bir ürüne 
ayrı bir değer veriyoruz.

Formüllerimiz, doğada çözünebilen ve 
doğal kaynaklı içeriklere sahiptir. Bu 
içerikler ürünlerimizin doğadaki etkisini 
azaltarak sürdürülebilirliği sağlar.

İLHAM FORMÜLLER

Saç ve vücut şampuanı ürünümüzün 
şişesi ve tüpler, biyo-bazlı PE olarak 
adlandırılan yenilenebilir bitkisel kaynak-
lardan (şeker kamışı) üretilmiş plastikten 
yapılmıştır.

Tescilli CO2 dengeleme projemiz 
EthioTrees’e bağlı kalarak karbon nötr 
ambalajlar kullanıyoruz. Projemizle 
ambalajlarımızın üretiminden kay-
naklanan karbondioksit emisyonlarını 
dengelemek için Etiyopya’nın Tembien 
Dağlık Bölgesin’de yer alan Tigray’ın 
kuzey bölümlerindeki çölleşmeye meyilli 
arazileri ağaçlandırıyoruz.

Dünya çapında teknik ve finansal 
olarak 10.000’den fazla küçük üreticiyi 
destekleyen 400’den fazla Slow Food 
Presidia vardır. Bu sayede yerel bitkilerin 
varlığını sürdürmesine ve genetik mirasın 
korunmasına katkıda bulunarak biyolojik 
değerleri koruyoruz. Projemizin amacı 
yerel tarımsal ekonomileri desteklemek 
ve zanaatkar geleneğinin yok olmasını 
önlemek

SU serisi kendine özgü Slow Food 
Presidium aktif bileşenlerine sahiptir. Bu 
bileşenlerin tamamının bir hikayesi ve o 
bileşenleri tutku ve dikkatle yetiştiren bir 
isim vardır. Bu isimleri her ürünümüzün 
ön etiketinde görebilirsiniz.

ÇEVRESEL 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SU serisi gezegenimizin biyo-çeşitliliğinin 
korunmasına katkı sağlar. Bu doğrultuda 
Davines kar amacı gütmeyen Slow Food 
Foundation’un biyo-çeşitliliği korumak 
amaçlı yürüttüğü Presidia projesine 
katılmıştır.

BİYO-ÇEŞİTLİLİĞİ 
KORUMA

Finale Ligure, Savona
Bay Parodi’nin çiftliği



SU/ serisi tüm gün boyunca saçlarınızı ve 
cildinizi güneşe karşı koruyabileceğiniz 
eksiksiz bir bakım. Ürünler güneşlenme 
öncesi - esnasında ve güneşlenme sonrasında 
kusursuz koruma sağlıyor.

GÜNEŞLENME
SONRASINDA

GÜNEŞLENME
ÖNCESİNDE VE ESNASINDA

GÜNEŞLENME
ESNASINDA VE SONRASINDA

GÜN SONUNDA

GÜNEŞLENME 
ÖNCESİNDE

SU/
Güneşe maruz kalan saç ve cilt için.

Slow Food Presidium’dan elde edilen 
Savona citrus myrtifolia özleri ile.

Citrus myrtifolia “Chinotto” C vita-
mini dahil anti-inflamatuar özelliklere 
sahip antioksidan içeren bir narenciye 
meyvesidir.  Anti-oksidanlar güneşe 
maruz kalan saç ve cildi yıpranmalara 
karşı korur.

Savona Chinotto Varezze ve Finale arasında 
yetiştirilen Çin kökenli çok özel bir bitki. 
1500’lü yıllarda Savonalı bir denizci tara-
fından ideal yetişme alanı olarak kanıtlanan 
Ligurian sahilinde yetiştirilmeye başlandı. 
Chinotto meyvesi taze yemek için biraz fazla 
acı ancak şurupla ya da şekerle daha tatlı bir 
hale getirilebiliyor. Bugün, küçük bir yerel 
çiftçi grubu tarafından geleneksel bir şekilde 
yetiştirilmeye devam ediliyor. Şimdilerde 
bitki tohumları botanik bahçelerde saklanıyor. 
Presidia’nın asıl amacı Chinotto’nun üretimini 
yeniden canlandırmak ve eski usül üretimle 
tatlandırmak.

Üretici: Alessandro Parodi of Finale 
Ligure, Savona.



SU/saç bakım sütü
6 ml, 50 ml, 135 ml

Yumuşaklık kazandıran, UVB filtreleri 
ile güneşin yıpratıcı etkilerine karşı-
koruyucu süt. Kolay taranır, parlak ve 
yumuşak sonuçlar sağlar. 
Güneşlenme esnasında korunma için kuru 
ya da nemli saç boy ve uçlarına uygulayın. 
Durulanmayan bakım kremi olarak; 
şampuanlamadan sonra saça uygulayın, 
tarayın. Durulamayın.

SU/saç & vücut temizleyici
12 ml, 75 ml, 250 ml, 500 ml

Güneşlenme sonrası saç ve cilde kaybettiği 
nemi geri kazandırır. 
Islak saç ve cilde uygulayın, masaj yapın. 
Gerekirse tekrarlayın. İyice durulayın.

SU/saç maskesi
12 ml, 150 ml

Güneş, klor ve tuzlu suyun saçınızda 
bıraktığı olumsuz etkilere karşı saçınızı 
korur ve güçlendirir. Yumuşaklık, nem 
ve parlaklık kazandırır. 
Nemli saça şampuanlamadan sonra uygulayın. 
5-15 dakika bekletin, durulayın. Kurutma 
işlemiyle devam edin.

SU/bronzluk yoğunlaştırıcı 
150 ml

Bronzlaşma sürecini yoğunlaştırmanın 
ve cildi güneşlenmeye hazırlamanın 
doğal bir yolu.
Güneşe çıkmadan önce ve güneşlenirken yüz ve 
vücuda uygulayınız. UVA ve UVB hasarlarına 
karşı koruma sağlamaz.  Korunmak için 
bronzlaştırıcıyı uyguladıktan sonra koruyucu 
güneş kremi uygulayın.

SU/güneş sonrası kremi
150 ml

Güneşe maruz kalmış cildi tazeleyen 
ve anında rahatlama sağlayan yatıştırıcı 
jel krem. 
Güneşlenme sonrası yüz ve vücuda uygulayın.

SU/koruyucu güneş kremi spf 30
100 ml

Son nesil filtrelerin azaltılmış kullanımı 
sayesinde yüksek koruma sağlamak ve 
sucul ortamın cilt üzerindeki etkisini en 
aza indirmek için formüle edilmiş suya 
dayanıklı güneş kremi.
Güneşe çıkmadan 20/30 dakika önce bolca 
uygulayınız. Her 2 saatte bir özellikle terle-
dikten, banyo yaptıktan veya kurulandıktan 
sonra tekrar uygulayın. 



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İPUÇLARI
ÜRÜN ODAĞI

Yüz ve vücut için SPF 30  içerikli güneş 
kremi.
Cildi güneş ışınlarına karşı korur, 
yumuşak ve nemli tutar. 
Denizde daha az birikim oluşmasını 
sağlayan daha az su toksisitesine sahip 
yenilikçi formülü, denizlerin eko-
sürdürülebilirliğine destek olurken cildi 
korur. 
Aynı güneş koruma ürünlerine faktöre 
sahip geleneksel korumaya kıyasla daha 
düşük güneş filtresi konsantrasyonu ile 
geniş spektrumlu UVA/UVB koruması 
sağlar. Çevre üzerindeki etkiyi en aza 
indirirken etkili ve tam korumayı garanti 
eder.
Biyomimetik Peptid DNA koruması, 
ışık radyasyonunun neden olduğu hasarı 
düzeltmeye yardımcı olur. 
Abyssinian Oil, Omega 6 ve Omega 9 
açısından zengindir. Doğal epidermal lipid 
bariyerini güçlendirerek cildi nemlendirir 
ve besler.

%72 doğal kökenli bileşenler. 

Deniz ortamı üzerinde etkisi azaltılmış, 
sürdürülebilir filtrelere sahip kremler 
seçin.

Son derece suya dayanıklı formül, su 
sporları ve açık hava etkinlikleri  yapanlar 
için ideal. 
Hızlı uygulama ve hızlı emilim için hafif 
ve pürüzsüz doku. 
Silikon, parafin, hayvansal türevler, yapay 
renklendiriciler ve koku içermeyen formül.
Tüm cilt tipleri için ideal. Yanınıza bir su matarası alın ve sonunda 

denizlere dökülen plastik su şişelerini 
kullanmaktan kaçının.

Barda, direkt bardaktan için ve pipet 
kullanmayın.

Tüm atıklarınız için yanınıza küçük 
bir çanta alın.

Küçük balıklar, yengeçler, deniz anaları, 
deniz kestaneleri ve diğer deniz hayvanları 
için ağ veya kova ile balığa çıkmayın. Bu 
durum, deniz yaşamının hayati işlevlerini 
ciddi şekilde tehlikeye atacaktır. 



GÜNEŞLENME
ÖNCESİNDE 

GÜNEŞLENME
ESNASINDA 

GÜNEŞLENME
SONRASINDA

Geçen sezondan kalmış güneş ürünlerini 
kullanmayın, yeni ürünleri tercih edin. 
Zaman geçtikçe UV filtresi olan ürünler
koruyuculuklarını kaybeder. 

Melanin sentezini destekleyen ve daha uzun 
süreli ve hatta daha hızlı bronzlaşmanıza 
yardımcı olan aktif maddeler içeren SU/ 
bronzluk yoğunlaştırıcı (tan maximizer) 
gibi bir bronzlaşma aktivatörü uygulayarak 
güneşlenmeye başlamadan bir hafta 
önce cildinizi hazırlamaya başlayın.  

Cilt tipinize uygun güneş ürünlerini 
tercih edin. Cildiniz bronzlaşsa bile 
güneş ürünleri kullanmaya devam edin.

Cildinizin güneş toleransını kademeli 
olarak artırın. Direkt olarak uzun süre 
güneşlenmeye başlamayın. 

Günün en sıcak saatleri öğlen 12:00 
ve 16:00 saatleri arasında üzerinizde 
bir tişört, geniş kenarlı şapka ve güneş 
gözlüğü olmasına dikkat edin. 

Tüm güneş ürünleri güneşe maruz kalan 
alanlara yeterli şekilde uygulanmalıdır. 
Su ile temastan sonra ve her iki saatte 
bir kreminizi yenileyin.

Bulutlu havalarda da güneş ürünlerini 
kullanın. UV ışınları güneşi görmesek 
de gökyüzünde kalmaya devam ediyor. 

Saçınızı ve cildinizi nemlendirin. Nem 
kaybı, kırılganlık, matlık ve hassaslık 
demektir. Güneşlenme sonrasında saçınızı 
ve cildinizi sadece dışarıdan değil içeriden 
de nemlendirin. 

SU / güneş sonrası ve SU/ saç bakım 
sütü; güneş sonrası için kusursuz seçim 
olacaktır. Ayrıca günde 1.5 / 2 litre su 
içmeyi ve sebze tüketmeyi ihmal etmeyin.

GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE GÜNEŞLENMEK İÇİN
TEMEL ÖNERİLER



cod. A4868

www.abko.com.tr
www.davinesstore.com

@davinesturkiye


