matte texture powder

volume - texture - no shine
Vejl. udsalgspris: 134 kr.
256775
15 gram

Reuzel Matte Texture Powder er en vægtløs mat
pudder, der giver håret volumen og fylde, passer til
alle hårtyper.
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Grooming cream

light hold - low shine - water soluble
Vejl. udsalgspris: 119 kr.
256773
100 ml
Reuzel Grooming Cream giver et let hold og fungerer
til alle hårtyper, specielt fint hår, hvor ekstra tekstur
og mere definition er ønsket. Tæmmer håret og
efterlader det med let glans.
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Matte styling paste

Medium, pliable - no shine - Water soluble
Vejl. udsalgspris: 119 kr.
256774
100 ml
Reuzel Matte Styling Paste har et medium, fleksibelt
hold og kan anvendes på mange hårlængder.
Tilfører håret tekstur og bedre definition. Giver håret
et mat udseende, er vandopløselig
og let at vaske ud.
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grooming tonic spray

light hold - low shine - Water based
Vejl. udsalgspris: 149 kr.
256799
350 ml
ÌÌ Skaber et langvarigt og naturligt hold
ÌÌ Wet look, eller børstes igennem for et
naturligt udseende
ÌÌ Formuleret til termisk styling
ÌÌ Ideel til volumen og løft
ÌÌ Til alle hårtyper.
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surf tonic spray

light hold - no shine - Water soluble
Vejl. udsalgspris: 129 kr.
256800
350 ml
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Reuzel Surf Tonic Spray tilfører volumen
og tekstur til håret, der fremhæver hårets
normale form, giver en mat finish.
THE BREAK DOWN
• Giver tekstur og volumen
• Mat finish
• Kan kombineres med alle andre
Reuzel produkter.
THE GET DOWN
Arbejdes ind i fugtigt eller næsten tørt
hår, føntør håret hvis du vil. Bedste
effekt-spray produktet fra midt på
håret til spidserne.

Beard Balm

Let hold - Low shine - Moisturizing
Vejl. udsalgspris: 99 kr.
256749│
piglet
35 gram

DORogTIP
SCUMineBrABeSaSrdABa
lm
Komb
made når
Reuzel Pink Po perfekte
den
du vil skabe
tache.
cykelstyrsmus

ÌÌ Virker fugtighedsbevarende og beskytter håret
ÌÌ Giver skægget en sund glans og gør det samtidig
lettere at trimme og forme
ÌÌ Blødgør og hjælper til ny hårvækst
ÌÌ Blødgør groft og uregerligt hår
ÌÌ Giver kløe-fri skægvækst
ÌÌ Eliminerer skægskæl.
Ny duft:
Wood & Spice

Beard Foam

Light hold - Low shine - Deodorizes
Vejl. udsalgspris 99 kr.
256750│
70 ml
ÌÌ Skæg deodorant
ÌÌ Blødgør groft og uregerligt hår
ÌÌ Giver skægget en sund glans og
gør det samtidig lettere at
trimme og forme
ÌÌ Giver kløe-fri skægvækst
ÌÌ Blødgør og hjælper til
ny hårvækst
ÌÌ Eliminerer skægskæl.

TIP
SCUMrugBeAs SsoSmAeDnOleRave-in
Kan b
d
til mænd me
conditioner
r
lle
e
r,
hå
t
e
us
krøllet eller kr
.
tør hårbund
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After Shave

Shave Cream

Soothes tender skin - Exhilarates
Vejl. udsalgspris: 89 kr.
256751│
100 ml
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Ny duft:
Wood & Spice

ÌÌ Hjælper med fjerne
barberknopper
ÌÌ Køler og forfrisker
ÌÌ Beroliger følsom hud
ÌÌ Original, maskulin duft.

close & comfortable shave
Vejl. udsalgspris: 86 kr.│195 kr.
256761│256762
piglet
35 gram

pig
113 gram

hog
340 gram

Reuzel Shave Cream er et stærkt koncentreret,
vandaktiverende, rigt og superglat produkt, der
hjælper dig med at få irritationsfri og glat barbering. Indeholder en unik blanding af smøre- og
barberglidemolekyler, der er kombineret med en
kraftig hudblødgører, så barberbladet glider ube
sværet over din hud, hvilket bevirker, at selv en lille
mængde rækker meget langt. Aldrig har huden
følt så blød efter en barbering.
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ASTRINGENT FOAM

closes pores - Refreshes skin
Vejl. udsalgspris: 119 kr.
256776
200 ml
Opfriskende og rensende ansigts
skum. Fjerner forsigtigt fedt og
blødgør huden efter barbering,
eller som rensende tonic i hele
ansigtet.

Rod pomade

medium hold - high shine - water soluble
Vejl. udsalgspris: 55 kr.│129 kr.│350 Kr.
256709│256700│256706
Vandbaseret, højglans pomade - har en sofistikeret
duft af cola. Reuzel pomade er let at skylle ud af
håret igen, men holder hår som superlim og skinner
som et frisk lag maling på din favorit veteranbil.
piglet
35 gram

pig
113 gram

hog
340 gram
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Gron pomade grease

medium hold - medium shine - oil based
Vejl. udsalgspris: 55 kr.│129 kr.│350 Kr.
256710│256701│256707
Bivoks-baseret medium hold pomade. Det er lige så
klistret som honning og vil skabe fylde eller lægge
håret ned på enhver klassisk eller personaliseret
barbershop klipning. Den traditionelle æbleduft er
blevet krydret med lidt pebermynte i denne Reuzel
traditionelle fedt.
piglet
35 gram

pig
113 gram

hog
340 gram

SCUMBASSADOR

Pink pomade grease

Heavy hold - medium shine - oil based
Vejl. udsalgspris: 55 kr.│129 kr.│350 Kr.
256712│256711│256713
Passer perfekt til manden, der bruger kam og har
forstand på at anvende den. Pomaden har et stærkt
hold og medium glans. Den har en traditionel duft
af jordbærtyggegummi. pink pomade er med et
heavy hold.
piglet
pig
hog
35 gram
113 gram
340 gram
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bla pomade

Strong hold - high shine - water soluble
Vejl. udsalgspris: 55 kr.│129 kr.│350 Kr.
256714│256715│256716
Har et super stærkt hold, ekstra glans og er vandop
løselig. Pomade med super stærkt hold, men man
kan stadig trække en kam igennem håret. Blå Reuzel
er meget let at skylle ud af håret, og har en duft af
vanilje træ.
piglet
35 gram

pig
113 gram

hog
340 gram
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CLAY MATTE POMADE

FIRM HOLD / MATTE FINISH
Vejl. udsalgspris: 55 kr.│129 kr.│350 Kr.
256756│256757│256758
piglet
35 gram

pig
113 gram

hog
340 gram

ÌÌ Fleksibelt hold, der gør håret let at genforme
ÌÌ Gør håret mat
ÌÌ Vandbaseret formel
ÌÌ Separerer håret og giver det struktur
ÌÌ Holder håret på plads og ser godt ud hele dagen
ÌÌ Brug mere produkt for mere hold og stil.

SCUMBASSADOR
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FIBER POMADE

EXTREME HOLD MATTE POMADE

firm, pliable - low shine - water soluble
Vejl. udsalgspris: 55 kr.│129 kr.│350 Kr.
256753│256754│256755
piglet
35 gram

pig
113 gram

extreme hold - no shine - water soluble
Vejl. udsalgspris: 55 kr.│129 kr.│350 Kr.
256776│256741│256742

hog
340 gram

piglet
35 gram

ÌÌ Kraftigt hold og så stærk som en gelé
ÌÌ Brug mere produkt for mere hold
ÌÌ Vandbaseret formel
ÌÌ Kontrol over det mest krøllede, kraftige og
uregerlige hår
ÌÌ Holder håret på plads, så det ser godt ud
hele dagen
ÌÌ Naturlig glans.

SCUMBASSADOR

pig
113 gram

hog
340 gram

Extreme hold matte pomade giver den kraftigste
afstivning af alle Reuzel pomaderne, og den er
vandbaseret, hvilket vil sige at den let vaskes ud
igen. Extreme hold pomade har en blød konsistens,
der gør håret let at forme og restyle.
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Daily shampoo

cleanses - moisturizes - cools & stimulates
Vejl. udsalgspris: 51 kr.│119 kr.│249 Kr.
256740│256741│256742
100 ml

350 ml

1000 ml

En shampoo til dig, der vasker hår ofte. Produktet
holder hår og hårbund sund med organiske
ingredienser.
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Daily conditioner

conditions - light detangler
Vejl. udsalgspris: 55 kr.│134 kr.│279 Kr.
256746│256747│256748
100 ml

350 ml

1000 ml

En letvægtsconditioner til alle hårtyper, der tilfører hår
og hårbund fugtighed.
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Scrub shampoo

deep cleansing - exfoliant
Vejl. udsalgspris: 55 kr.│134 kr.│279 Kr.
256743│256744│256745
100 ml

350 ml

1000 ml

En dybderensende peeling shampoo til hår, hvor
oliebaserede stylingprodukter har været anvendt
og er svære at vaske ud igen.

TIP
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hair TONIC

er et oliefrit produkt, der holder
håret på plads hele dagen.
Vejl. udsalgspris: 149 kr.
256718
350 ml
ÌÌ Til alle hårtyper, formuleret til termisk styling
ÌÌ Perfekt til at fugte håret under en klipning
fremragende til hårbund og nakkemassage
ÌÌ Ikke-fedtende formulering
ÌÌ Holder håret på plads hele dagen.
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grooming tonic

skaber et langvarigt og
naturligt hold.
Light hold - low shine - water based
Vejl. udsalgspris: 55 kr.│149 kr.│165 Kr.
256763│256718│256788
100 ml

350 ml

500 ml

ÌÌ Er formuleret til alle stylinger, hvor der
anvendes varmekilder
ÌÌ Ideel til volumen og løft
ÌÌ Wet look, eller børstes igennem
for et naturligt udseende
ÌÌ Til alle hårtyper.
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