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MODE DE BARBER

La línia de modes BARBER cobreix totes les necessitats de l'home modern, sempre atent
a la seva higiene barba i el cabell.

BÀLSAM DESPRÉS DEL AFEITAT
Líquid crema després del Afeitat, hidrata i refresca, deixant la pell suau, baixa en alcohol.
embalatge: tub 100ml.

ORGÀNICA XAMPÚS TOTS ELS DIES
Xampú ús freqüent indicada per tot tipus de cabell, formulats amb cosmètica verd. Conté
verd Poma i oli de camèlia portant acció contra l'envelliment i polonès.
embalatge: tub 100ml.

BARBA XAMPÚ BIO
Xampú sense Sls i paraben lliure, per a tot tipus de cabell, adequat per a una neteja suau.
mètode d'ús: aplicar en petites dosis a afaitar mullada massatge i esbandir.
embalatge: tub 100ml.

OLI SEC PER BARBA
Suavitza el cabell, fent-lo brillant sense greix. Efecte de l'energia.
mètode d'ús: aplicar 3-4 gotes després de rentat i assecat de la barba.
embalatge: ampolla de 50 ml.

CABELL POMADE CERA
és un modelat cera de cabells i la barba ja atapeït. Per ser utilitzat en petites dosis,
elimina amb un simple rentat.
embalatge: pot de 100 ml.

CERA NEGRE
Pomada per un extrem negre brillant, cobreix parcialment el pèl i el cabell gris. Per a un
efecte més intens aplicar al cabell sec. Per ser utilitzat en petites dosis, elimina amb un
simple rentat.
embalatge: pot de 100 ml.

GOMA BLOCK EXTRA FORT ESTIL ANTIC
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Permet modelar els seus panys al seu gust en deixar el cabell brillant. Deixa cap residu,
elimina raspallat del seu cabell.
embalatge: flascó de 500 ml.

ARREGLAR BLOC D'ESPRAI
és molt hermètica fixador esprai adequat per pentinats. No Mulleu i deixa cap residu,
protegeix el cabell d'humitat.
embalatge: ampolla 300 ml.
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