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CERA matte
Volume: 170g

TÔNICO capilar e barba
Volume: 140ml

C

era modeladora seca de alta ﬁxação
com ﬁnalização sem brilho (matte).
Possui uma fórmula que cria textura e
deﬁnição em cabelos médios a curtos.

GEL cola
Volume: 240g

F

ixa e modela de forma extrema os
cabelos. Com fórmula multifuncional,
permite modelar e esculpir os penteados
além de hidratar e proteger os ﬁos
daniﬁcados.

R

ecupera ﬁos frágeis e envelhecidos evitando a
queda. Prove crescimento de áreas já devastadas.
Esse resultado é devido a extratos botânicos, agentes
toniﬁcantes e antioxidantes.

LOÇÃO pós barba
Volume: 130ml

P

ossui propriedades emolientes e toniﬁcantes,
protegendo e suavizando a pele. Sua fragrância
proporciona uma sensação refrescante.

GEL de barbear
Volume: 130g
GEL metal
Volume: 240g

A

ção protetora, cria uma camada sobre a pele para
o deslizar perfeito da lâmina, sem irritações.
Atua com ativos cicatrizantes e anti-inﬂamatório.

F

ixação extrema. Efeito rígido e
molhado de longa duração. Permite
fazer diversos estilos de penteados. Com
fórmula que evita ressecamento dos ﬁos e
pontas duplas.

POMADA modeladora
Volume: 170g

TEXTURIZADOR DE CABELO - Pomada em Pó
Volume: 10g

F

inalizador de alta qualidade, desenvolvido para
ajudar na remoção da oleosidade do couro
cabeludo enquanto modela os ﬁos.

M

odela o penteado sem tirar o aspecto
natural, ﬁxa de forma simples rápida,
modelando seus cabelos por muito mais
tempo.

BALM para barba
Volume: 130g

A

ção hidratante e nutrição para a barba. Mantém
ação selante por longo tempo e dos nutrientes.
Alinhamento dos ﬁos.

CREME hidratante para os pés
Volume: 120g
odela o penteado sem tirar o aspecto
natural, ﬁxa de forma simples rápida,
modelando seus cabelos por muito mais tempo.
Exclusiva fórmula com combinação de ativos
ﬁxadores, agentes de tratamento, silicones
nobres e perfumaria.

M

SHAVING gel
Volume: 1 litro

H

idrata e refresca a pele. Evita a
irritação da pele ao barbear. Contém
ativos cicatrizantes e calamantes.

SHAMPOO proteção e hidratação
Volume: 300ml

DESODORANTE de barba
Volume: 120ml
lta potenciabilidae em perfumar,
amaciar e hidratar a barba.

A

DESODORANTE Roll-On
antiperspirante
Volume: 55ml
esodorante Antiperspirante sem alcool é
indicado para quem precisa de máxima
proteção. Formulado com componentes de
qualidade superior e na concentração ideal
para deixar livre da transpiração por mais
tempo.

D

Óleo para barba
Volume: 60ml

U

ma combinação de óleos naturais que
hidratam a barba e criam um ﬁlme
protetor que evita o ressecamento. E, além de
cuidar da barba, cuida também da pele
embaixo dela, evitando a descamação.

L

impa e hidrata deixando uma sensação de ﬁos
nutridos. Possui ação refrescante e toniﬁcante e
normaliza a produção de oleosidade da pele e do
cabelo, diminuindo o excesso de brilho nas regiões.

SHAMPOO fortalecimento
Volume: 300ml

P

ara cabelo barba e corpo foi desenvolvido para
restaurar, fortalecer e proteger o cabelo e barba.
Seus ativos também beneﬁciam a pele,
proporcionando limpeza e hidratação.
TALCO neutro
Volume: 640g

D

esenlvolvido para deixar a pele seca e
protegida, possui em sua formula óxido de
zinco que possui propriedades cicatrizantes,
fechando assim poros e pequenos ferimentos
causados pela lâmina.
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