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Beardburys je linija za moške španskega podjetja Carobels. Linija je ena izmed najbolj celovitih na 
tržišču, s svojim neverjetnim dizajnom, fantastičnimi vonji in odlično kvalitito navdušuje brivce po 
vsem svetu. Celotna linija je zelo "sveža", saj so nekateri izdelki tudi večkrat svetovno nagrajeni za 
inovacije. Uživajte v uporabi izdelkov Beardburys - ekipa Klevi.

Linija za plešaste glave

DR. BALD - SHOWER SHAMPOO
Šampon za plešaste glave. Čistilni šampon specialno formuliran za čiščenje 
in nego lasišča. Ultra nežna formula, vsebuje naravne izvlečke, ki negujejo in 
sproščajo lasišče medtem, ko globinsko čistijo in odstranjujejo sebum.
Prednosti izdelka:
• preprečuje bleščanje in občutek nečistoče, ki jo povzroča povečano potenje
• deluje proti pruritusu: pomirja in neguje, ter deluje proti srbečici pri plešavosti
• čistilno delovanje: preprečuje možne infekcije ob britju glave
• naravno: formula brez vsebnosti sulfatov in parabenov
• globinsko vlaži kožo in je obogaten z aloe vero za maksimalno vlaženje
• udobno in osvežilno
Uporaba: nanesite 3 do 5 enot dispenzer pritiskov direktno na glavo. Uporabite 
Ultra-clean aplikator, ter s krožnimi gibi nežno vtrite. Splaknite z vodo.
Glavne sestavine: aloe vera, osvežilna meta, 3 esencialna olja, brez vsebnosti 
parabenov in sulfatov, ni testirano na živalih
Art.: 412551 Vsebina: 200ml 
Prip. mpc z ddv: 17,95 €

Specialna linija za nego lasišča pri plešastih osebah, mednarodno priznan 
s prvo nagrada pri Pure Beauty Global Awards. 
Patentiran ultra čistilni aplikator (angl. Ultra Clean).

DR. BALD - DAILY USE
Vlažilni čistilni losjon s svežim in pomirjujočim delovanjem.
Ultra nežna formula, brez vsebnosti sulfatov in parabenov, vsebuje naravne 
izvlečke, ki negujejo in sproščajo lasišče. Primerno za dnevno uporabo. 
Prednosti izdelka:
• preprečuje bleščanje in občutek nečistoče, ki jo povzroča povečano potenje
• deluje proti pruritusu: pomirja in neguje, ter deluje proti srbečici pri plešavosti
• aktivira kapilarno mikro-cirkulacijo na lasišču
• čistilno delovanje: preprečuje možne infekcije ob britju glave
• naravno: formula brez vsebnosti sulfatov in parabenov
• globinsko vlaži kožo in je obogaten z aloe vero za maksimalno vlaženje.
• udobno in osvežilno
Uporaba: nanesite 4 do 8 enot dispenzer pritiskov direktno na glavo. Uporabite 
patentiran Ultra-clean aplikator, ter s krožnimi gibi nežno vtrite. Posušite z 
brisačo.
Glavne sestavine: aloe vera, osvežilna meta, 3 esencialna olja, brez vsebnosti 
parabenov in sulfatov, ni testirano na živalih.
Art.: 412552 Vsebina: 200ml 
Prip. mpc z ddv: 17,95 €
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Beardburys - Nega las
CLEAR SHAMPOO - MOŠKI ČISTILNI ŠAMPON
Čistilni in pomirjevalni šampon, ki učinkovito odstrani izločena olja in deluje 
preventivno proti rasti mikrobov. "Spoštuje" naravno pH vrednost las in 
zmanjšuje srbečico in iritacijo lasišča. Čisti, sijoči lasje.
Način uporabe: nanesite na vlažne lase in vtrite. Pustite delovati 2-3 minute 
in nato splaknite z vodo. 
Aktivne sestavine: izvlečki timijana, osvežilna meta, ginseng, brez parabenov

1 liter  - 412638 Prip. mpc z ddv: 28,75 €
300ml - 412632 Prip. mpc z ddv: 12,95 €
100ml - 412642 Prip. mpc z ddv:   5,95 €

Osvežilna
meta

Izvlečki
timijana

Ginseng

VITAL SHAMPOO - MOŠKI ŠAMPON PROTI PRHLJAJU
Šampon proti prhljaju za občutljivo lasišče, s piling delovanjem. Pospeši 
spajanje s kisikom lasišča, zmanjšuje luščenje in deluje proti mikroorganizmom, 
ki povzročajo prhljaj. Šampon za sveže, zdravo in lasišče brez srbečice.
Način uporabe: nanesite na vlažne lase in vtrite. Pustite delovati 2-3 minute 
in nato splaknite z vodo. 
Aktivne sestavine: aloe vera, čajevec, osvežilna meta, brez parabenov

1 liter  - 412569 Prip. mpc z ddv: 28,75 €
300ml - 412631 Prip. mpc z ddv: 12,95 €
100ml - 412641 Prip. mpc z ddv:   5,95 €

Osvežilna
meta

Aloe
Vera

Čajevec

FRESH SHAMPOO - OSVEŽILNI ŠAMPON - MENTOL
Šampon z mentolovimi izvlečki ustavrijo osvežilni občutek lasišča. Idealen 
šampon po vadbah, prav tako zaradi čistilnega timijana. Formula obogatena z 
aloe vero, neguje lase in jih naredi mehke in negovane. 
Način uporabe: nanesite na vlažne lase in vtrite. Pustite delovati 2 minuti in 
nato splaknite z vodo. 
Aktivne sestavine: izvlečki timijana, osvežilna meta, aloe vera, brez parabenov

1 liter  - 412566 Prip. mpc z ddv: 28,75 €
300ml - 412636 Prip. mpc z ddv: 12,95 €
100ml - 412646 Prip. mpc z ddv:   5,95 €

Osvežilna
meta

Aloe
Vera

Izvlečki
timijana

DENSIFY SHAMPOO - MOŠKI ŠAMPON PROTI IZPADANJU
Šampon, ki odebeli lase in pomaga proti izpadanju las.
Formula obogatena s kofeinom, ki aktivira mikrocirkulacijo in vzpodbuja 
celično spajanje s kisikom lasišča. Vonj mentola za občutek svežine.
Način uporabe: nanesite na vlažne lase in vtrite. Pustite delovati 2-3 minute 
in nato splaknite z vodo. 
Aktivne sestavine: osvežilna meta, aloe vera, Oxycell, kofein, brez parabenov

1 liter  - 412567 Prip. mpc z ddv: 28,75 €
300ml - 412633 VPrip. mpc z ddv: 12,95 €
100ml - 412643 Prip. mpc z ddv:   5,95 €

Kofein Oxycell Aloe
Vera
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DAILY SHAMPOO - MOŠKI ŠAMPON ZA POGOSTO UMIVANJE
"Mehak" šampon za pogosto uporabo, brez vsebnosti sulfatov in parabenov.
Šampon nudi maksimalno zaščito lasišča.
Zelo primeren tudi za občutljivo lasišče.
Način uporabe: nanesite na vlažne lase in vtrite. Pustite delovati 2 minuti in 
nato splaknite z vodo. 
Aktivne sestavine: izvlečki timijana, osvežilna meta, vitamin E, brez parabenov

1 liter  - 412565 Prip. mpc z ddv: 28,75 €
300ml - 412635 Prip. mpc z ddv: 12,95 €
100ml - 412645 Prip. mpc z ddv:   5,95 €

Vitamin E Osvežilna
meta

Izvlečki
timijana

GREY SHAMPOO - MOŠKI ŠAMPON PROTI RUMENEMU TONU
Specifičen šampon za bele in sive lase. Vsebuje pigmente, ki posvetlijo lase. 
Modri pigment preprečuje rumen ton las in posvetli bele in sive lase.
Način uporabe: nanesite na vlažne lase in vtrite. Pustite delovati 2 minuti in 
nato splaknite z vodo. 
Aktivne sestavine: izvlečki timijana, osvežilna meta, korekcijski pigmenti, 3 
esencialna olja

1 liter  - 412568 Prip. mpc z ddv: 28,75 €
300ml - 412634 Prip. mpc z ddv: 12,95 €
100ml - 412644 Prip. mpc z ddv:   5,95 €

3 olja
esencijalna

Korekcijski
pigmenti

Osvežilna
meta

FREEZE CONDITIONER - OSVEŽILNI MOŠKI BALZAM
Osvežilni balzam na osnovi izvlečkov citrusov in esencialnih kislin, ki vlažijo 
lase. Lasje postanejo mehki, navlaženi in "poslušni" (Frizz-free). Balzam lahko 
upodrabljate po šamponiranju za svež občutek in boljše vlaženje las.
Balzam lahko uporabljate tudi kot vlažilno sredstvo za pripravo lasišča, preden 
nanesete šampon Vital, ki deluje proti prhljaju.
Način uporabe: nanesite na vlažne lase in vtirajte dokler ne ustvarite peno. 
Enakomerno vtirajte po laseh. Pustite delovati 2 do 3 minute in nato temeljito 
splaknite z obilico vodo. 
Aktivne sestavine: izvlečki citrusov, osvežilna meta, esencialna olja, brez 
vsebnosti parabenov

1 liter  - 412639 Prip. mpc z ddv: 28,75 €
300ml - 412637 Prip. mpc z ddv: 12,95 €
100ml - 412647 Prip. mpc z ddv:   5,95 €

Izvlečki
citrusov

3 olja
esencijalna

Osvežilna
meta

www.klevi.si
FB: Klevi - vse za lepoto
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Beardburys - Pomade
FIBER POMADE - VLAKNASTA PASTA ZA MATIRAN VIDEZ
Vlaknasta pasta oz. manipulator, ki daje lasem teksturo, gostoto z matiranim videzom. 
Popolna kontrola, idealna za kratke lase in vse stile z gibanjem. Ne pušča ostankov.
Način uporabe: vtrite majhno količino v dlani, za bolj enakomerno aplikacijo.

Utrjevanje izdelka:      Lesk izdelka: 
Nasveti za uporabo: odvzemite izdelek v velikosti lešnika in ga med dlanmi segrejte, da 
se izdelek popolnoma zmehča, posten topel in transparenten. 
Pomembno je, da je topel, ko ga nanesete na lase. S tem dosežete naraven izgled. 
100ml - 412515   Prip. mpc z ddv: 13,50 €
  15ml - 412525   Prip. mpc z ddv:   3,95 €

SPIDER POMADE - ELASTIČEN VOSEK Z RAHLIM LESKOM
Elastičen vosek za utrjevanje vseh pričesk za dolgo obstojnost in dodatno lasno 
teksturo. Semi-matiran videz, ne pušča ostankov.
Način uporabe: vtite majhno količino v dlani, za bolj enakomerno aplikacijo.
Utrjevanje izdelka:  Lesk izdelka: 
Nasvet za uporabo: odvzemite manjšo količino voska s prsti in dobro segrejte med dlanmi, 
dokler vosek ne postane vlaknast. Nanesite na suhe lase tako, da odpirate in zapirata 
dlani rok (kot bi ploskali) iz razdalje 15 cm nad glavo tako, da bodo vlakna padla na lase. 
Poskusite sedaj enakomerno porazporediti vlakna po celotni površini. Preostanek voska 
zopet segrejte med dlanmi in s konicami prstov povdarite željene dele las.

100ml - 412518   Prip. mpc z ddv: 13,50 €
  15ml - 412528   Prip. mpc z ddv:   3,95 €

MATTE POMADE - VOSEK ZA MATIRAN VIDEZ
Avtentičen brivski vosek z naravnim, matiranim oziroma nesijočim videzom.
Srednja obstojnost s prožnostjo. Enostavno odstranjevanje z vodo. Ne pušča ostankov.
Način uporabe: vtite majhno količino v dlani, za bolj enakomerno aplikacijo.

Utrjevanje izdelka: 	 Lesk izdelka: 
Nasvet: odvzemite zelo majhno količino s prsti. Pomembna je zelo majhna količina, saj 
formula vsebuje Kaolin (lepilo, ki ustvari matiran izgled). Prevelik odmerek lahko ustvari 
neželjen videz! Vosek med dlanmi segrejte in nanesite na suhe lase.

100ml - 412513   Prip. mpc z ddv: 13,50 €
  15ml - 412523   Prip. mpc z ddv:   3,95 €

STRONG POMADE - MOČAN VOSEK NA VODNI OSNOVI
Ustvari naravno, prožno obliko pričeske, lahko pa uporabite glavnik za še večjo definicijo.
Vosek je na vodni osnovi, enostaven za odstranjevanje z umivanjem, ne pušča ostankov.
Način uporabe: vtrite majhno količino v dlani, za bolj enakomerno aplikacijo. Lesk lahko 
povečate z aplikacijo izdelka na vlažne lase.

Utrjevanje izdelka: 	 Lesk izdelka: 
Nasvet: odvzemite manjšo količino s prsti in vosek segrejte nežno med dlanmi in ga nato 
nanesite na lase. Lahko naneset na suhe ali vlažne lase. Vosek je na vodni osnovi, zato ga 
lahko čez dan ponovno aktivirate z rahlim vlaženjem.

100ml - 412511   Prip. mpc z ddv: 13,50 €
  15ml - 412521   Prip. mpc z ddv:   3,95 €
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EXTRA STRONG POMADE - EKSTRA MOČAN VOSEK 
Prekršite vsa pravila oblikovanja s tem voskom - ni meja. Ekstremno dolgo obstojen, ena 
aplikacija ohranja obstojnost 24 ur. Vosek daje lesk in naraven izgled. Vosek je na vodni 
osnovi, enostaven za odstranjevanje z umivanjem, ne pušča ostankov.
Način uporabe: vtrite majhno količino v dlani, za bolj enakomerno aplikacijo. Lesk lahko 
povečate z aplikacijo izdelka na vlažne lase.

Utrjevanje izdelka: 	 Lesk izdelka: 
Nasvet: odvzemite manjšo količino s prsti in vosek segrejte nežno med dlanmi in ga nato 
nanesite na lase. Lahko naneset na suhe ali vlažne lase. Vosek je na vodni osnovi, zato ga 
lahko čez dan ponovno aktivirate z rahlim vlaženjem.

100ml - 412512   Prip. mpc z ddv: 13,50 €
  15ml - 412522   Prip. mpc z ddv:   3,95 €

COLOR HAIR POMADE - BARVNI VOSKI 
Barvni vosek za prekrivanje prvih sivih las. Srednja obstojnost. Obstojen do naslednjega umivanja las. 
Način uporabe: vtrite majhno količino med roke in dosledno prekrijte lase, ali pa želeno območje prekrijte z uporabo 
konic prstov.

Utrjevanje izdelka: 	 Lesk izdelka: 
Nasvet: odvzemite manjšo količino s prsti in nanesite izdelek na suhe lase tam, kjer želite prekriti. Več kot je voska 
večja je prekrivnost. Preprečite vlaženje las tam kjer ste nanesli, saj se vosek v stiku z vodo odstrani. Bodite pozorni 
- vosek lahko pušča madeže na oblekah. Vedno mora biti vosek posušen, preden se z lasmi dotikate oblačil!

ČRNE BARVE 100ml - 412516   Prip. mpc z ddv: 19,80 €
RJAVE BARVE 100ml - 412517   Prip. mpc z ddv: 19,80 €
SIVE BARVE 100ml - 412519   Prip. mpc z ddv: 19,80 €
VSE 3 VOSKE LAHKO MEŠATE Z DRUGIMI POMADAMI IZ NAŠE PONUDBE!

Klevi d.o.o. - 04/23-15-930; info@klevi.si; www.klevi.si; Fb: Klevi - vse za lepoto     
Vse cene v katalogu vsebujejo 22% ddv. Pridržujemo si pravico do napak v katalogu in 
nenapovedanih sprememb cen. Stroški pošiljanja do vrednosti naročila 50,00 € znašajo 
3,95 €, zneski nad 50,01 € - plača stroške pošiljanja Klevi d.o.o. 
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Beardburys - Utrjevanje
DRY WAX - OBLIKOVALSKI TONIK ZA LASE Z VOSKOM
Tonik za oblikovanje las na osnovi suhega voska, idealen za ustvarjanje pričesk 
s feniranjem ali drugimi električnimi oblikovalskimi aparati. Izdelek daje 
volumen in teksturo tako, da lahko oblikujete velike pričeske. Srednja do dolga 
obstojnost. Formula ne masti las.

Utrjevanje izdelka: 	 Lesk izdelka: 
Način uporabe: nanesite na vlažne lase, ter z glavnikom enakomerno porazdelite 
izdelek po laseh in nato oblikujte pričesko s feniranjem. Daje moker videz - 
gloss. Za naraven izgled na koncu razkrtačite lase. Izdelek se re-aktivira z vodo. 

250ml - 412611   Prip. mpc z ddv:  14,20 €
100ml - 412621   Prip. mpc z ddv:    5,95 €

OCEAN - SPREJ ZA RAZMRŠEN VIDEZ Z MORSKO VODO
Sprej z vsebnostjo morske vode, za razmršen videz z nesijočim izgledom.
Ustvarite "surfarski" izgled s tem močnim sprejem, ki bo obstojen cel dan.
Idealen za dolge do srednje dolge lase.

Utrjevanje izdelka: 	 Lesk izdelka: 
Način uporabe: 
• poškropite enakomerno po laseh
• oblikujte izbran videz z rokami

250ml - 412612   Prip. mpc z ddv:  14,20 €
100ml - 412622   Prip. mpc z ddv:    5,95 €

SLIGHT - STYLING CREAM - KREMA ZA VEČJI VOLUMEN
Oblikovalska krema za lase z lahko obstojnostjo in naravnim izgledom.
Dodaja gostoto in volumen lasem. Kremna tekstura omogoča enostavno 
aplikacijo. Idealna krema za dodajanje volumna tankim lasem in nadzor nad 
neposlušnim (angl.Frizz control) ali kodrastim lasem.

Utrjevanje izdelka: 	 Lesk izdelka: 
Način uporabe: porazdelite manjšo količino izdelka v dlaneh in nato enakomerno 
porazdelite po suhih ali mokrih laseh. Nato dobro razčešite. 

250ml - 412613   Prip. mpc z ddv:  14,20 €
100ml - 412623   Prip. mpc z ddv:    5,95 €

HOVER - VOLUMIZING POWDER - PUDER ZA VEČJI VOLUMEN
Puder za povečanje volumna in nesijoč izgled, ki daje tankim lasem večji 
volumen, ter takojšnji maksimalen dvig las. Matiran končni izgled, ki kljubuje 
težnosti z naravno, fleksibilno obstojnostjo.

Utrjevanje izdelka: 	 Lesk izdelka: 
Način uporabe: držite navzdol aplikator in poškropite enakomerno po suhih 
laseh iz razdalje 5 cm.
9 gr. - 412572   Prip. mpc z ddv:  14,20 €
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COLOR SHAMPOO - SEMI-PERMANENTA KOLORACIJA ZA MOŠKE 
• Semi permantna koloracija z variabilnim prekrivanjem v šamponskem formatu za lase, brado in brke.
• Prekriva v 5 mintuah v naravnem izgledu, intenzivno prekrivanje v 10 minutah.
• Ni učinka narastka, postopoma se izpere s šamponiranjem. 
• Brez vsebnosti amonijaka in brez parabenov.
• Enostavno za uporabo, nežen parfum.
• 87% sestavin je naravnih.

Način uporabe:
1. PRIPRAVA IZDELKA: 
• vlijte vsebino stekleničke z barvo (manjša steklenica) v steklenico z razvijalcem (večja steklenica). 
• dobro zaprite in pretresite.

2. APLIKACIJA OZIROMA NANOS:
• uporabite zaščitne rokavice, nanesite barvo s pričetkom na narastku. 
• enakomerno porazdelite po laseh.
• čas delovanja: 5 minut za normalno prekrivanje ali 10 minut za bolj intezivno prekrivanje. 
• NIKOLI NE PODALJŠAJTE ČASA DELOVANJA!
• ko preteče čas delovanja, navlažite lase z vodo in namilite. Mešanica deluje kot šampon.
• splaknite z obilico vode.

Opozorilo: Barve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Pazljivo preberite navodila za uporabo. Ta 
izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let. Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje 
za alergije. Ne barvajte si las, če: - imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče, - 
ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo, - ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano. Po 
uporabi lase dobro izprati. Če pride izdelek v stik z očmi, jih takoj izperite. Ne uporabljajte za barvanje obrvi ali 
trepalnic. Uporabljajte ustrezne rokavice. Pred barvanjem, opravite test občutljivosti. Preprečite stik z očmi. Če 
pride izdelek v stik z očmi, jih takoj izperite. Hranite zunaj dosega otrok. Po uporabi lase dobro izperite. Lahko 
vsebuje Pheylendiamines (Toluendiamines). 

BOOMER HAIRSPRAY - ZELO MOČAN LAK ZA LASE
Utrdite in oblikujte pričesko ali povečajte volumen in podaljšajte obstojnost 
čez cel dan s tem ultra hitro sušečim lakom. Izdelek daje lasem naraven izgled 
in ščiti pred vlago. Formula je zelo lahka, zato ne obteži pričeske. Enostavno 
odstranjevanje s česanjem, ne pušča ostankov.
Lak za lase vsebuje 2 nastavka za škropljenje - za široko in bolj točkovno 
škropljenje. Ekološki - Ne vsebuje C.F.C.

Utrjevanje izdelka: 	 Lesk izdelka: 

Način uporabe:
• poškropite po suhih laseh
• koncentrirano: kratka pršila iz razdalje 15 cm od las s točkovnim nastavkom
• široko škropljenje: iz razdalje 30 cm od las poškropite s širokim nastavkom

• Vsebina: 400ml 
• Artikel: 412571   
• Prip. mpc z ddv: 14,95 €

COBERTURA

COVER · CO
UVERTURE

Beardburys - Barvanje

87N
ar

av

ne sestavine
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9G

2N

3N

5N

Beardburys  
Barvanje

Steklenička 
z barvo

Steklenička 
z razvijalcem

V ponudbi so 4 različne barve:
9G - SIVA BARVA - art.: 412601
2N - ČRNA BARVA  - art.: 412602
3N - TEMNO RJAVA BARVA  - art.: 412603
5N - SVETLO RJAVA BARVA - art.: 412604

• Prip. mpc z ddv: 11,95 €

V setu prejmete:
1 x steklenička z barvo - 30 ml
1 x steklenička z razvijalcem - 45 ml
1 x rokavici za enkratno uporabo

VSE CENE ŽE 
VSEBUJEJO 22% DDV

COBERTURA

COVER
·CO

UVERTURE

87N
ar

av

ne sestavine
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Brada & brki

BEARD SHAMPOO - ŠAMPON ZA BRADO
Specifičen šampon za čiščenje obraza in brade. 
Formula brez vsebnosti sulfatov zagotavlja nežno čiščenje za mehko brado in 
zaščiteno kožo.
Način uporabe: navlažite brado in nanesite majhno količino šampona, ter vtirajte 
z vašimi prsti. Splaknite z vodo.
Aktivne sestavine: vitamin E, izvlečki timijana, brez vsebnosti sulfatov
Vsebina: 150ml   Art.: 412502   Prip. mpc z ddv:  9,95 €

SHAVING CREAM - KREMA ZA BRITJE
Krema za britje z delovanjem proti kožnim iritacijam zahvaljujoč naravnim 
sestavinma, ki zagotaljajo mehkobo in maksimalno vlaženje.
Ekstremno kremna tekstura dovoljuje večje prekrivanje in olajša drsenje britve.
Način uporabe: nanesite majhno količino na krtačo in nanesite na dele, ki jih 
želite briti s krožnimi gibi.
Aktivne sestavine:  vitamin E, izvlečki timijana, aloe vera, osvežilna meta
500ml - 412583   Prip. mpc z ddv:  25,00 €
150ml - 412503   Prip. mpc z ddv:    9,95 €

AFTER SHAVE - OBNOVITVENI BALZAM ZA KOŽO PO BRITJU
Maksimalno hladilno doživetje na koži po britju. 
Pomirjevalen in obnovitven balzam obogaten z bogato formulo, ki vsebuje 
hialuronsko kislino z anti-oksidativnim delovanjem.
Način uporabe: nežno vtrite na kožo po britju s krožnimi gibi.
Aktivne sestavine: vitamin E, izvlečki timijana, aloe vera, osvežilna meta
500ml - 412584   Prip. mpc z ddv:  25,00 €
150ml - 412504   Prip. mpc z ddv:  11,20 €

BEARD OIL - SERUM ZA NEGO BRADE IN BRKOV
Serum za brado in brke z delikatno kompozicijo na osnovi esencialnih olj, ki 
globinsko vlažijo in mehčajo lase.
Način uporabe: nanesite s konicami prstov po bradi in brkih.
Aktivne sestavine: vitamin E, izvlečki timijana, esencialna olja, mandljevo olje,  
jojoba olje, stisnjeno olje sončničnih semen
150ml - 412585   Prip. mpc z ddv:  29,90 €
  30ml - 412505   Prip. mpc z ddv:  11,20 €

OUTLINER/PRECISION - BREZBARVEN LOSJON ZA NATANČNO BRITJE
Transparenten precizen losjon za vidno britje. Vlaži in neguje kožo zahvaljujoč 
sestavinam aloe vere in kombinacija esencialnih olj.
Način uporabe: nanesite na območje kože, ki jo želite briti. Brijte in splaknite 
ostanke izdelka z vodo.
Aktivne sestavine: vitamin E, aloe vera, osvežilna meta, esencialna olja
500ml - 412582   Prip. mpc z ddv:  25,00 €
150ml - 412508   Prip. mpc z ddv:  11,20 €
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