
SAVITA

DAVINES Lietuva kolekcija
Techninis žurnalas



Šios kolekcijos ašis yra žmogaus savitumas. 
Tai tarsi manifestas individualumui, įtakotas pasaulinės 
pandemijos, kai didžiąją savo gyvenimo dalį buvome at-

skirti nuo išorinio pasaulio ir stojome akistaton su savimi. 
Pažinti, pajusti, pamilti... 

Leisti sau būti be didelių iliuzijų tapti... 
Atrasti aplinką, kurioje gyvename, žmones, su kuriais būname. 
Atsisakyti pertekliaus, džiaugtis šia gyvenimo akimirka.

Kolekciją sudaro šeši modeliai. 
Išanalizavę madingas šukuosenas, sukūrėme ne tik ak-

tualius, bet ir laikui nepavaldžius, neįpareigojančius, bet 
atliepiančius kiekvienos merginos asmenybę, įvaizdžius. 
Sąmoningai nekūrėme kontrastingų šukuosenų, siekėme 
harmonijos. Juk plaukų nenusiimsi vakare, o ryte neuž-
sidėsi naujų - tai ne kostiumas, tai kūno dalis, atliepianti 

mūsų savitumą.
Kadangi turime puikius įrankius darbui salone ir plaukų 
priežiūrai namuose, kolekcijos pagalba norime pristatyti 

plačias DAVINES galimybes, nuo meistro paslaugų salone 
iki priežiūros namuose. 

Techniniame žurnale rasite visų modelių dažymų eigas 
su tiksliomis formulėmis bei dažymo technikomis.

Gero įkvėpimo!
DAVINES LIETUVA



SAVITA



JURGITA
Natūrali bazinė spalva 6 tone

A 10 vol.1: 2

30 vol.1: 2

10 vol.1:1

10 vol.1:1

10 vol.1:1

C

B

D

E

Naudojamas produktas Formulė AktyvatoriusMaišymo  
proporcijos

Century of Light Progress Century of Light 
Progress + 10 vol.

Century of Light 
Tolerance + 30 vol.

VIEW VIEW  8.23  
+ 10 vol.

VIEW VIEW  6.23  
+ 10 vol.

Century of Light Tolerance

VIEW VIEW  4.0 + 6.71 + 6.23 
+ 10 vol.



SKIRSTYMAS

DAŽYMO TECHNIKA

1. Kirpčių zona.

2. Perimetro zona iki ausies.

3. Likusius plaukus daliname į ke-
turias dalis – nuo ausies iki ausies, 
per viršugalvį link sprando zonos.

4. Gumytes rišame centre sklasty-
mo, arti perimetro.

• Kirpčių bei perimetro zonas da-
žome, naudodami vėlimo techni-
ką. Veliame kiekvieną sruogą be 
praleidimo. Išveliame apie 30% 
sruogos masės. Nudažytus plau-
kus vyniojame į foliją.

• Dažymui naudojame formulę A: 
Century of Light Progress + 10 vol. 

• Surištoms gumytėmis, zonoms, taip pat naudojame vėlimo 
techniką. Išveliame kiekvieną atskirtą sruogą be praleidimo. 
Išveliame apie 50% sruogos storio tam, kad gautume itin 
švelnų perėjimą, lyg saulėje nušviesėjusių plaukų efektą.

• Dažymui naudojame formulę B: Century of Light Tolerance 
šviesinimo aliejų + 30 vol. Sruogas perdengiame termo po-
pieriumi.

• Nudažę plaukus, išlaikome 40 min.

• Plaukų plovimui naudojame Naturaltech Nourishing liniją, 
atliekame keratino procedūrą.

PROCEDŪROS EIGA

• Išplauname plaukus šampūnu.

• Atskyrę smulkias sruogas, tepame plaukus paruoštu 
mišiniu 30g Nourishing Keratin superaktyvu + 6g Nou-
rishing Keratin superaktyvu būsteriu. Išlaikome 15 min. 
ir nuskalaujame.

• Nusausiname plaukus ir tęsiame dažymą. 



PLAUKŲ FORMAVIMAS

• OI pienelis. 

• Gausumo putos iš More Inside.
  
• Stiprios fiksacijos lakas iš More Inside.  

• Purškiamas plaukų blizgesys iš More Inside.

• Rankšluosčiu nusausinę plaukus, atliekame tonavimą su VIEW 
pusiau ilgalaikiais dažais su rūgštiniu pH. 

• Formulė D: Šaknų zoną (apie 4-5cm) dažome su VIEW 4.0 (20g) 
+ 6.71(10g) + 6.23(10g) + 10 vol.

• Formulė E:  ilgį dažome su VIEW 8.23 + 10 vol.

• Formulė C: Kirpčių bei perimetro zonas dažome su VIEW 6.23 
+ 10 vol. 

• Perimetro bei kirpčių zonas izoliuojame folija ar termo popie-
riumi tam, kad atskirtume spalvų blokus.

• Dažus išlaikome 20 min. 

• Plaukus plauname su Naturaltech Nourishing linija.

DAŽYMO TECHNIKA

Dažymo video



SAVITA



MARTYNA
Natūrali bazinė spalva 6,5 tone

A 10 vol.1: 2

10 vol.

10 vol.

1:1,5

20 vol.1:1,5

1:1

C

D

B

Naudojamas produktas Formulė AktyvatoriusMaišymo  
proporcijos

Century of Light Progress Century of Light 
Progress + 10 vol.

MASK with Vibrachrom 
7.0 +  7.1 +10 vol.

MASK with Vibrachrom

VIEW

MASK with Vibrachrom 
8.21 +20 vol.

VIEW 8.23 + 4.14  
+ 10 vol.

MASK with Vibrachrom



SKIRSTYMAS

DAŽYMO TECHNIKA

1. Kirpčių zona.

2. Smilkinių zona.
 
3. Pakaušio apatinės dalies zona.
 
4. Likusius plaukus daliname į dvi 
dalis vertikaliu skyrimu.

• Smilkinių zonas dažome naudodami airtouch techniką. 
Kiekvieną sruogą be praleidimo diagonaliais skyrimais. 
Vyniojame i foliją.

• Dažymui naudojame formulę A: Century of Light Progress + 10 vol.

• Uždažius plaukus, išlaikome iki 40 min.

• Plaukų plovimui naudojame Replumping liniją.

• Ant rankšluosčiu nusausintų plaukų tęsiame dažymą 
su MASK with Vibrachrom  ilgalaikiais dažais.

• Šaknų zoną dažome su formule B: su MASK with Vibrachrom 7.0 
+ 7.1 (lygiomis dalimis) + 10 vol.
 
• Likusį ilgį dažome su formule C: su MASK with Vibrachrom 8.21 
+ 20 vol.

• Smilkinių zonas  (dažytas airtouch technika) dažome su for-
mule D: VIEW 8.23 (20g) + 4.14 (2g) + 10 vol.

• Dažus išlaikome 20 min.

• Plaukus plauname su Replumping linija.

PLAUKŲ FORMAVIMAS

• OI oil aliejus.

• Purškiamas plaukų blizgesys 
iš More Inside.

• Vidutinio stiprumo plaukų 
lakas iš More Inside.

Dažymo video



SAVITA



SANDRA
Natūrali bazinė spalva 6

A 10 vol.1: 2

10 vol.1:1

10 vol.1:1C

B

Naudojamas produktas Formulė AktyvatoriusMaišymo  
proporcijos

Century of Light Progress Century of Light 
Progress + 10 vol.

 VIEW 4.0 + 4.14 
+ 10 vol.

VIEW  VIEW 8.27 + 9.22
 + 10 vol.

VIEW



SKIRSTYMAS

DAŽYMO TECHNIKA

1. Frontalinė perimetro zona.

2. Apatinė perimetro zona.

3. Likusius plaukus daliname į dvi 
dalis, vertikaliu skyrimu.

• Kirpčių, perimetro bei pakaušio apatinę zonas dažome 
nauduodami airtouch techniką. Kiekvieną sruogą be pralei-
dimo diagonaliais skyrimais. Vyniojame į foliją.

• Dažymui naudojame formulę A:  Century of Light Progress + 
10 vol.

• Uždažius plaukus, išlaikome iki 40 min. 

• Ant rankšluosčiu nusausintų plaukų tęsiame dažymą su 
VIEW pusiau ilgalaikiais dažais su rūgštiniu pH.

• Šaknų zoną bei visus likusius plaukus dažome su formule B: 
VIEW 4.0 + 4.14 (lygiomis dalimis) + 10 vol.

• Dažome su formule C: kirpčių, perimetro bei pakaušio 
apatines zonas (dažytas airtouch technika) dažome su VIEW  
8.27 + 9.22 (lygiomis dalimis) + 10 vol.

• Dažus išlaikome 20 min.

• Plaukų plovimui naudojame Naturaltech Nourishing liniją, at-
liekame keratino procedūrą.

PLAUKŲ FORMAVIMAS

• Liquid spell.

• Vidutinio stiprumo plaukų lakas iš More inside.

• Oi plaukų pienelis.

Dažymo video



SAVITA



RŪTA
Natūrali bazinė spalva 8 tone

A 10 vol.1: 2,5

20 vol.1:1:2

10 vol.1:1

10 vol.1:1

10 vol.1:1

C

B

D

E

Naudojamas produktas Formulė AktyvatoriusMaišymo  
proporcijos

Century of Light Progress Century of Light 
Progress + 10 vol.

Century of Light  Pro-
gress +Tolerance 

+ 20 vol. 

VIEW VIEW 10.21+ 10 vol. 

VIEW VIEW 8.0 + 8.27 
+10 vol.  

Century of Light Progress 
+Tolerance

VIEW VIEW 10.34  + 8.23 
+ 10 vol.



SKIRSTYMAS

DAŽYMO TECHNIKA

1) Plaukus skirstome į 4 sekcijas.

2) Per aukščiausią galvos tašką (kryžiaus skirstymas). Nuo ausies 
iki ausies ir nuo viršugalvio priekio iki pakaušio apatinės dalies.

•  Pradedant nuo pakaušio apatinės dalies plaukai skiriami 
horizontaliai plonomis sruogomis ir dažomi per visą plaukų 
ilgį, paliekant 1 cm nuo šaknų nedažytą. Kiekviena sruoga 
atskiriama termo juostelėmis.  Taip nudažomos visos 4 atskir-
tos sekcijos. 

Dažyta su ( Formulė A):  Century of Light Progress milteliai ir 10 vol 
aktyvatorius. ( Santykiu: 1:2,5). 

• Pabaigus dažyti plaukų ilgį, pradedamos dažyti plaukų ša-
knys, tuo pačiu principu pradedant nuo apačios, imant sruogą 
po sruogos.  

Dažyta su: ( Formulė B): Century of Light Progress milteliais + 
Tolerance šviesinimo aliejus + 20 vol aktyvatorius . Išlaikymas 
40 min. (Santykiu 1:1:2)

• Uždažius plaukus, išlaikome 40 min. 

PROCEDŪROS EIGA

• Išplauname plaukus šampūnu.

• Atskyrę smulkias sruogas, tepame plaukus paruoštu mišiniu 
30g Nourishing Keratin superaktyvu + 6g Nourishing Keratin su-
peraktyvu būsteriu. Išlaikome 15 min. ir nuskalaujame.

• Nusausiname plaukus ir tęsiame dažymą. 



SKIRSTYMAS TONAVIMUI

DAŽYMO TECHNIKA 

•  Drėgni plaukai padalinami į 6 
sekcijas, vidurio skyrimas nuo 
viršugalvio priekinės dalies iki 
pakaušio apačios, tada per aukš-
čiausią galvos tašką nuo ausies iki 
ausies ir dvi zonos atskirtos virš 
pakauškaulio. 

•  Pradedant nuo pakaušio apatinės dalies kiekvienos sekci-
jos plaukai skiriami diagonaliais skyrimais  apie 1.5 cm plo-
čio sruogomis ir dažomi per visą plaukų ilgį nuo šaknų iki 
galiukų, keitinėjant 3 spalvas kiekvienai atskirai sruogai. 
 
•  Dažyta su ( Formule C, D ir E)  VIEW  pusiau ilgalaikiais da-
žais ir 10 vol. aktyvatoriumi.

1. 8.0 + 8.27 + 10 vol ( 15 gr+ 15gr+ 30gr). 
2. 10.21 + 10 vol ( 30gr +30 gr). 
3. 10.34 + 8.23 +10 vol ( 20 gr +10 gr + 30 gr). 

•  Uždažius plaukus, išlaikome 20 min.  

•  Plaukus plauname su Naturaltech Nourishing linija.  

PLAUKŲ FORMAVIMAS

• Formuojantis tonikas iš More Inside.

• Tekstūros purškiklis iš More Inside.

• Vidutinės fiksacijos lakas iš More Inside.

Dažymo video



SAVITA



GINTARĖ
Natūralūs plaukai 6 tone.

Galuose pašviesintos sruogos.

A 10 vol.1: 2

10 vol.1: 1

10 vol.1:1,5

10 vol.1:1

C

B

D

Naudojamas produktas Formulė AktyvatoriusMaišymo  
proporcijos

Century of Light Progress
Century of Light 

Progress šviesinimo 
milteliai + 10 vol.

VIEW 6.23  
+10 vol.

MASK with Vibrachrom MASK with Vibrachrom 
66.1 + 6.21 + 10 vol.

VIEW

VIEW
VIEW 8.27 + 9.22 + 

10.21 + Gloss 
+ 10 vol.



SKIRSTYMAS

DAŽYMO TECHNIKA

1. Nuo smilkinio dalies atskiriame 
perimetro zoną.

2. Viršugalvio zoną atskiriame pus-
mėnulio lanku.

3. Likusius plaukus pakaušio zono-
je skiriame per centrą. 

• Perimetro bei viršugalvio zonas dažome airtouch tecnika. 

• Perimetro zoną dažome be praleidimų, t.y. kiekvieną atskirtą 
sruogą.

• Dažymui naudojame formulę A: Century of Light Progress 
šviesinimo miltelius + 10 vol. Santykiu 1:2. 

• Sruogoms izoliuoti naudojame foliją.

• Šviesinimo miltelius tepame kuo arčiau šaknies, teptuką lai-
kydami 45 laipsnių kampu.

• Kiekvienai zonai maišome naują šviesinimo miltelių masę, 
kad išlaikytume vienodą dažų veikimo galią.

• Viršugalvio zoną dažome su mi-
nimaliu plaukų sruogos pralei-
dimu. Sruogos storį parenkame 
pagal plaukų tankumą. Išpučia-
me apie 50% sruogos masės.

• Nudažę plaukus milteliais, išlaikome iki 40 min. stebėdami šviesinimo procesą. Jei pamatome, jog plaukai pasiekė 
norimą šviesumo lygį nesibaigus rekomenduojamam išlaikymo laikui, dažus nuplauname anksčiau. 

• Tarpusruogius bei pakaušio zonas dažome su VIEW pusiau 
ilgalaikiais dažais. Formulė B: 6.23 + 10 vol.

• Plaukus plauname su Naturaltech Nourishing linija, atlie-
kame plauko struktūrą atstatančią keratino procedūrą.



DAŽYMO TECHNIKA 

• Praėjus 10 min. po šaknų užtepimo, likusį plaukų ilgį dažo-
me su VIEW pusiau ilgalaikiais dažais.
Formulė D: 8.27(10g) + 9.22(10g) + 10.21(10g) + Gloss(10g) 
+ 10 vol.(40g).

• Išlaikome 20 min.

• Plauname su Naturaltech Nourishing linija.

• Nusausintus rankšluosčiu plaukus dengiame dažais.

• Šaknų zoną dažysime su MASK with Vibrachrom dažais. At-
liksime pusiau ilgalaikį dažymą, suteikdami šaknims gylio.
Formulė C: 66.1 (25g) + 6.21 (5g) + 10 vol. (45g).

PROCEDŪROS EIGA

• Išplauname plaukus šampūnu.

• Atskyrę smulkias sruogas, tepame plaukus paruoštu mišiniu 
30g Nourishing Keratin superaktyvu + 6g Nourishing Keratin 
superaktyvu būsteriu. Išlaikome 15 min. ir nuskalaujame.

• Nusausiname plaukus ir tęsiame dažymą. 

PLAUKŲ FORMAVIMAS

• OI pienelis.

• Gausumo putos iš More Inside.

• Tekstūros purškiklis iš More Inside.

• Stiprios fiksacijos plaukų lakas iš More Inside.

• Purškiama jūros druska.

Dažymo video



SAVITA



GIEDRĖ
Natūrali bazinė spalva 6 tone. 

A 40 vol.1: 2,5

10 vol.1:1:2

10 vol.1:1:2C

B

Naudojamas produktas Formulė AktyvatoriusMaišymo  
proporcijos

Century of Light Liberty Century of Light 
Liberty + 40 vol.

A New Colour 5 + 
bazinis kremas  

+ 10 vol.

A New Colour
A New Colour 9.3 

+ 7.34 + bazinis kremas 
+ 10 vol.

A New Colour



DAŽYMO TECHNIKA

• Kad suteiktume saulės nušviesintų plaukų efektą, visa vir-
šutinė plaukų zona, imant atsitiktines sruogeles, natūraliame 
plaukų kritime buvo dažoma laisva technika, sruogeles šiek 
tiek paveliant prie šaknų. 

• Dažymui naudota  (Formulė A ) Century of Light Liberty šviesi-
nimo milteliai ir 40 vol aktyvatorius ( Santykiu 1:2,5). 

• Imant kiekvieną sekciją nuo viršutinės dalies dažomos plau-
kų šaknys apie 2-3cm. 

• Užtepus šaknis, tuo pačiu būdu  nudažomas visas likęs plau-
kų ilgis. Dažymui naudota: A New Colour beamoniakiai ilgalai-
kiai dažai. 
 
• Šaknims: (FORMULĖ B)  30 gr. 5 +30 gr. Bazinio kremo + 60 gr 
10 vol aktyvatoriaus.  

• Galams: (FORMULĖ C)  15 gr 9.3 + 15 gr 7.34 = 30 gr Bazinio 
kremo+ 60 gr 10 vol aktyvatoriaus. 
 
• Išlaikymas 35 min. 

• Plaukai išplaunami Essential linijos Love šampūnu ir kondi-
cionieriumi garbanoms paryškinti.

PLAUKŲ FORMAVIMAS

• Išlaikymas 40 min. 

• Plaukų plovimui naudojame Essential hair care Nounou lini-
jos šampūną ir kondicionierių. 

Dažymo video



TOMAS – 8620 16130
VILNIUS@DAVINES.LT

INEZA – 8676 72500
PARDAVIMAI@DAVINES.LT

GRETA – 8610 00592
KAUNAS@DAVINES.LT

BEATRIČĖ – 8673 08087
LIETUVA@DAVINES.LT

RASA – 8696 00262
KLAIPEDA@DAVINES.LT

VILNIUS KAUNAS KLAIPĖDA

UAB EMBLIKA YRA OFICIALUS ITALIŠKOS PLAUKŲ KOSMETIKOS 
DAVINES ATSTOVAS LIETUVOJE. WWW.DAVINES.LT

VISOS TEISĖS SAUGOMOS, UAB EMBLIKA 2021

DavinesLithuania davineslithuania

SAVITA
DAVINES LIETUVA KOLEKCIJA

KOLEKCIJOS AUTORIAI:

KRISTINA ŠEMIOTIENĖ
EGLĖ LUČKAUSKIENĖ
ROBERT ROGALSKIJ

Užkulisiu video


