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Suomalainen luonnonkosmetiikkasarja DAVVI tukee ihon luonnollista hyvinvointia
Davvi on saanut alkunsa rakkaudesta Lapin raikkaaseen luontoon ja sen puhtaisiin luonnonantimiin.
Kosmetiikkasarjan vaikuttavat aineet ovat peräisin maailman suurimmalta luomualueelta – Lapin
metsistä.
Valmisteet ovat 100-prosenttisesti luonnontuotteita ja Forest of Lapland Oy on hyödyntänyt niiden
kehittämisessä vuosisatojen saatossa kertynyttä perinnetietoutta ja uusimpia yliopistotason tutkimustuloksia.
DAVVI hoitaa luonnon omalla voimalla
Tuotteissa on käytetty muun muassa kuusenkerkästä, katajasta, karpalosta, tyrnistä, vadelmasta,
mesiangervosta ja kaurasta saatuja öljyjä ja uutteita. Vaikuttavat aineet sisältävät runsaasti erilaisia
vitamiineja, antioksidantteja, hivenaineita ja ﬂavonoideja, jotka tukevat ihon luonnollista hyvinvointia.
Davvi-tuotteet eivät sisällä parabeenejä tai synteettisiä säilöntäaineita, eikä tuotteita tai niiden raaka-aineita
ole testattu eläimillä. Tuotteille on myönnetty FI-Natura -sertiﬁointi sekä Suomalaisen Työn Liiton myöntämä
Avainlippu.
Myynti aloitetaan lokakuussa
Tuotteet tulevat myyntiin lokakuun aikana avattavassa verkkokaupassa: store.forestoflapland.com.
Loppuvuoden aikana avataan useita DAVVI pop up -kauppoja ympäri Suomen. Lappilaiseen
luonnonkosmetiikkaan voi tutustua 4.–7.11. ja 16.–22.12.2015 mm. Helsingissä, Tampereella, Kempeleessä,
Lappeenrannassa, Porissa ja Rovaniemellä. Tämän lisäksi DAVVI osallistuu Helsingissä I love me -messuille
16.-18.10. ja Turun osaava nainen messuille 23. –25.10.
DAVVI naisille
Natural Lift Restorative Facial Cream 30 ml, 54,70 €
Kasvojen kimmoisuutta ja kosteustasapainoa elvyttävä voide sopii kaikille ihotyypeille. Ehkäisee ja korjaa
ikääntymisen merkkejä sekä UV-säteilyn aiheuttamia vaurioita.
Smoothing Eye Serum 15 ml, 44,50 €
Silmänympärysihoa silottava ja tummuutta poistava seerumi sopii kaikille ihotyypeille. Ehkäisee ja korjaa
ikääntymisen merkkejä sekä UV-säteilyn aiheuttamia vaurioita.
DAVVI miehille
Calming Aftershave Balm 50 ml, 48,60 €
Tasoittava ja virkistävä tehobalsami myös hoitaa, suojaa ja vahvistaa ihoa. Raikkaan havumetsän tuoksuun
sekoittuu häivähdys sitrusta ja inkivääriä.
Refreshing Aftershave Eau de Toilette 100ml, 42,60 €
Rauhoittaa ja hoitaa parranajon jälkeen jättäen iholle hienostuneen maskuliinisen tuoksun, jossa on
häivähdys tuoretta metsää.
Lisätietoja
Myynti ja markkinointi, Mirja Jankes, p. 040 525 9309, mirja.jankes@forestoﬂapland.com
Viestintä: Pravo Oy, Anu Valli, p. 050 344 4636, pravocommunications@gmail.com
Kuluttajatiedustelut: Jenna Karjalainen, p. 040 662 5888, jenna.karjalainen@forestoﬂapland.com
Davvi on saamea ja tarkoittaa pohjoista.
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