




Multiforce Shampoo

Icy Lotion

Shampoo voor dagelijks gebruik, speciaal geconcipieerd ter bestrijding van de typische 
haar-of hoofdhuidproblemen van de man, zoals haarroos en haaruitval. Bevat krachtige 
werkstoffen, zoals theeboomolie, Piroctone Olamine en brandnetelextracten, die de 

talgproductie afremmen en haarroos verwijderen en voorkomen. 
Ginseng stimuleert de doorbloeding naar de haarwortel en remt 
zodoende de haaruitval af.
Combineer met Icy Lotion voor een optimaal effect.

Reinigende haarlotion voor dagelijks 
gebruik met preventieve werking. 
Bevat Piroctone Olamine, die 
schilfervorming tegengaat. 
Ginsengextracten stimuleren de 
doorbloeding naar de haarwortel en 
remmen haaruitval af. Menthol 
verfrist en zorgt voor een energiek 
ontwaken.
De lotion op de hoofdhuid 
aanbrengen en zachtjes inmasseren.



Silver Shampoo

Shower Gel

Shampoo met blauwe pigmenten, om de gele schijn op natuurlijk 
witte haren weg te nemen.
De shampoo zachtjes in nat haar inmasseren en enkele minuten 
laten inwerken. Daarna goed uitspoelen.
Het haar wordt terug mooi wit en glanzend. Voor wekelijks gebruik.

Deze verfrissende douchegel 
reinigt zachtjes uw huid zonder 
deze uit te drogen.
Met de heerlijke geur van 
For Men is het aangenaam 
ontwaken.
De douchegel bevat specifieke 
ingrediënten zoals panthenol en 
glycerine, die geschikt zijn voor 
een gevoelige huid.



Power Styler

Control Clay

Power Styler geeft een maximale hold aan het haar.
Deze klassieke modelleergel bevat glycerine en houdt het haar de 
hele dag in het gewenste model.
Power styler is een sneldrogende gel met een matte finish. 

Control Clay is een pommade op basis van 
natuurlijke klei en is het ultieme product voor 
een sterke fixatie met een natuurlijk matte 
look.
Panthenol zorgt ervoor dat het haar de hele 
dag hermodelleerbaar blijft.
Wrijf de gewenste hoeveelheid tussen de 
handpalmen en verdeel over droog haar.
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Nourishing
Shaving Cream
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Verzorgende scheercrème, voor vlug scheren. 
Allantoïne en glycerine beschermen en hydrateren 
de huid. Aloë Vera en menthol zorgen voor een 
rustgevend en verkoelend effect.
Gelaat nat maken en een dun laagje aanbrengen 
met de hand of scheerkwast.


