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MODO DE BARBEIRO

A linha de barbeiro modas satisfaz todas as necessidades do homem moderno, sempre
atento à sua barba e cabelo higiene.

BALM APÓS BARBA
Creme fluido após barbear, hidrata e refresca, deixando a pele macia, baixo no álcool.
embalagem: tubo de 100 ml.

CHAMPÔS ORGÂNICOS TODOS OS DIAS
Xampu para uso frequente e apropriado para todos os tipos de cabelo, formulados com
cosméticos verdes. Contém maçã verde e óleo de camélia carregando ação anti-idade e
polonês.
embalagem: tubo de 100 ml.

BARBA SHAMPOO BIO
Champô sem Sls e parabenos, para todos os tipos de cabelo, apropriado para uma
limpeza suave.
modo de usar: aplique em pequenas doses no barbear molhada massagem e enxaguar.
embalagem: tubo de 100 ml.

ÓLEO SECO PARA BARBA
Suaviza o cabelo, tornando-se brilhante sem graxa. Efeito de energia.
modo de utilização: aplicar 3-4 gotas depois de lavar e secar sua barba.
embalagem: frasco de 50 ml.

CERA DE POMADA DE CABELO
é uma cera de modelagem para cabelo e barba mais apertado. Para ser usado em
pequenas doses, elimina-se com uma simples lavagem.
embalagem: frasco de 100 ml.

CERA PRETA
Pomada para um extremo de preto brilhante, cobre parcialmente o cabelo e o cabelo
grisalho. Para um efeito mais intenso aplica nos cabelos secos. Para ser usado em
pequenas doses, elimina-se com uma simples lavagem.
embalagem: frasco de 100 ml.
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PASTILHA ELÁSTICA EXTRA FORTE BLOCO VELHO ESTILO
Permite modelar seus bloqueios ao seu gosto, deixando o cabelo brilhante. Não deixa
nenhum resíduo, elimina a escovar o cabelo.
embalagem: frasco de 500 ml.

FIX SPRAY BLOCO
é altamente hermética spray fixador adequado para penteados longos. Não molhe e não
deixa nenhum resíduo, protege o cabelo da umidade.
embalagem: frasco de 300 ml.
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