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KAPPER-MODUS

De lijn BARBER mode voldoet aan alle behoeften van de moderne mens, altijd aandachtig
naar zijn baard en haren hygiëne.

AFTER SHAVE BALSEM
Romige vloeistof na scheren, hydrateert en verfrist, waardoor de huid zacht, laag in
alcohol.
verpakking: tube 100 ml.

BIOLOGISCHE SHAMPOO ALLE DAGEN
Shampoo voor frequent gebruik geschikt voor alle haartypes, geformuleerd met groene
cosmetica. Bevat Green Apple en Camellia olie uitvoering Anti-Age actie en Pools.
verpakking: tube 100 ml.

BAARD SHAMPOO BIO
Shampoo zonder Sls en paraben-gratis, voor alle soorten haren, geschikt voor een zachte
reiniging.
wijze van gebruik: toepassen in kleine doses over scheren nat massage en spoelen.
verpakking: tube 100 ml.

DROGE OLIE VOOR BAARD
Verzacht het haar, waardoor het glanzende zonder vet. Energie-effect.
wijze van gebruik: 3-4 druppels van toepassing na het wassen en drogen van zijn baard.
verpakking: fles 50 ml.

HAAR POMMADE WAX
is een wax modellering voor haar en baard langer krap. Om te worden gebruikt in kleine
doses, met een eenvoudige wassen elimineert.
verpakking: 100 ml pot.

ZWARTE WAX
Zalf voor een glanzend zwarte extreme, heeft deels betrekking op het haar en de grijze
haren. Voor een meer intense effect toepassen op droog haar. Om te worden gebruikt in
kleine doses, met een eenvoudige wassen elimineert.
verpakking: 100 ml pot.
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TANDVLEES EXTRA STERK BLOK OUDE STIJL
U kunt uw sloten naar uw eigen smaak door het verlaten van het haar glanzend model.
Laat geen residu achter, elimineert het borstelen van je haar.
verpakking: pot 500 ml.

FIX SPRAY BLOK
is zeer hermetische kleefpoeders spray geschikt voor lange kapsels. Doen niet nat en laat
geen residu achter, beschermt het haar tegen vocht.
verpakking: fles 300 ml.
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