Η εταιρεία μας
Η εταιρία Μαρία Γεωρ. Ντάβου – Davos Cares for your Health, δραστηριοποιείται
στη Ελλάδα από το 1991 με σκοπό την εισαγωγή και διάθεση στην ελληνική
αγορά οικολογικών προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον και στον άνθρωπο, από
αναγνωρισμένους οίκους του εξωτερικού. Στοχεύοντας στην όσο δυνατόν
μεγαλύτερη κάλυψη των αναγκών του καταναλωτή αναζητά συνεχώς καινοτόμα
προϊόντα.
Τα προϊόντα μας
1. Πιστοποιημένα Αντηλιακά Ρούχα Προστασίας με Δείκτη Προστασίας 50+
Από το 2008 είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα και την Κύπρο, του
Αυστραλιανού Οίκου Sun Emporium, - έναν ηγέτη από το 1993 στη κατασκευή
υψηλής ποιότητας ρούχων με τον υψηλότερο δείκτη αντηλιακής προστασίας. Όλα τα
προϊόντα της εταιρίας Sun Emporium φέρουν ειδική ετικέτα με την πιστοποίηση του
Αυστραλιανού οργανισμού προστασίας ακτινοβολίας και πυρηνικής ασφαλείας (
ARPANSA ), πού τα πιστοποιεί με τον υψηλότερο δείκτη αντηλιακής προστασίας
UPF 50+.. Η ποιότητα των προϊόντων βεβαιώνει την μέγιστη αντηλιακή προστασία
από την υπεριώδη ακτινοβολία, που βοηθάει στην προστασία του δέρματος από
έγκαυμα και μελάνωμα.
Ιστότοπος : www.sunprotectionclothing.gr
2. Εντομοαπωθητικό Βραχιόλι Superband
Από το 2014 αντιπροσωπεύει για την Ελλάδα και την Κύπρο, τον Αμερικάνικο Οίκο
Evergreen, γνωστό για τα εντομοαπωθητικά του προϊόντα. Το Superband® είναι ένα
αδιάβροχο, μη τοξικό και ασφαλές εντομοαπωθητικό βραχιόλι το οποίο
κατασκευάζεται με την έγχυση μίας ειδικής επιστημονικής φόρμουλας, από φυσικά
αιθέρια έλαια, γνωστά για τις εντομοαπωθητικές τους ιδιότητες, μέσα σε ένα χυτό
πλαστικό καλούπι-βραχιόλι, και κυκλοφορεί σε ένα μέγεθος. Δεν περιέχει DEET (NDiethyl-meta-toluamide) που χρησιμοποιείται σε πολλές λοσιόν ή κρέμες και σπρέι!
Το εντομοαπωθητικό βραχιόλι Superband® είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό και δρα
ενάντια σε πολλά είδη ενοχλητικών εντόμων, όπως κουνούπια, σκνίπες, τσιμπούρια,
μύγες κ.λ.π.
Ιστότοπος : www.superband.gr
3. Οικολογική τσάντα πρόληψης μετάδοσης της ψείρας από τα ρούχα Licesafe
Από το 2014 είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα και την Κύπρο, του
Ολλανδικού Οίκου Universal Trade Service B.V., γνωστό για την οικολογική τσάντα
πρόληψης μετάδοσης της ψείρας από τα ρούχα Licesafe. Με την χρήση της
οικολογικής τσάντας LiceSafe® τα ρούχα απομονώνονται και το ποσοστό μετάδοσης
της ψείρας μέσω των ρούχων μειώνεται κατά 99%.
Ιστότοπος : www.licesafe.gr

