
 

 

Beard Balm 35g (256749)    
 
• Virker fugtighedsbevarende og beskytter håret 

• Giver skæget en sund glans og gør det samtidig lettere at trimme og forme 

• Blødgør groft og uregerligt hår  
• Giver kløe-fri skægvækst 
• Blødgør og hjælper til ny hårvækst 
• Eliminerer skægskæl 
 

Beard Foam 70ml (256750)    
 
• Skæg deodorant 
• Giver skægget en sund glans og samtidig gør det lettere at trimme og forme 
• Blødgør groft og uregerligt hår  
• Giver kløe-fri skægvækst 
• Blødgør og hjælper til ny hårvækst 
• Eliminerer skægskæl 
 
 
 

After Shave 100ml (256751)    
 
• Køler og forfrisker 
• Beroliger følsom hud 
• Hjælper med fjerne barberknopper  
• Original, maskulin duft 
 

 

 

 

 

Reuzel Shave Cream  
 
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 ubesværet over din hud. 
Hvilket bevirker, at selv en lille mængde rækker meget langt.  
Aldrig har huden følt så blød efter en barbering. 
 

Reuzel Shave cream pig 95.8gram  (256761)  

  
 

Reuzel Shave cream hog 283.5gram (256762)  

  

 

 

 

FIBER GEL 100ML (256776)  

FIBER GEL 200ML (256787)  
 
REUZEL’S fantastiske gel, der er formuleret med fiber teknologi.  
Gel med ekstra hold, der kan arbejdes i.   
Denne alkoholfrie og matte gel tilfører håret tekstur, fylde og langvarigt hold.  

 
ASTRINGENT FOAM (256776)  
Opfriskende og rensende ansigtsskum. Fjerner forsigtigt fedt og blødgører huden 
efter barbering eller som rensende tonic i hele ansigtet.  

   
 
 

 



Reuzel fedt i den grønne dåse er en  

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 æble duft er blevet krydret med lidt 
pebermynte i denne Reuzel 'traditionelle fedt.  

 

Reuzel pomade i den røde dåse er en 

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 en frisk lag maling 
på din favorit veteranbil. 
 

Reuzel pomade i den pink dåse er en 

heavy hold pomade  
Reuzel grease pomade i den PINK udgave 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.  
 

Reuzel Pomade i den blå dåse har et super stærkt hold, ekstra glans 

og er vandopløselig.  
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. 
  

FIBER POMADE  

PLIABLE FIRM HOLD / LOW SHINE 

- Kraftigt hold og så stærk som en gelé 

- Naturlig glans 

- Vandbaseret formel  

- Kontrol over selv det mest krøllede, kraftige og uregerlige hår 

- Holder håret på plads, så det ser godt ud hele dagen 

- Brug mere produkt for øget hold 

CLAY MATTE POMADE  

FIRM HOLD / MATTE FINISH 
- Fleksibelt hold, der gør håret let at genforme 
- Gør håret matt 
- Vandbaseret formel  
- Separerer håret og giver det struktur  
- Holder håret på plads og ser godt ud hele dagen 
- Brug mere produkt for øget hold og stil  
 

REUZEL EXTREME HOLD MATTE POMADE 
Extreme hold matte pomade giver den kraftigste afstivning af alle Reuzel pomader-
ne, 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.      

Reuzel normalpris      

Piglet   35gr.    
Pig   113gr.   
Hog   340gr.  

 

 

 

 
 

 
 
 

Daily shampoo:  En shampoo til dig, der vasker hår ofte.  
Produktet holder hår og hårbund sund med organiske  
ingredienser.  
 
256740 Daily shampoo 100ml   
256741  Daily shampoo 350ml   
256742 Daily shampoo 1000ml     
  
 
 
Daily conditioner:  En letvægts conditioner til alle hårtyper, 
 der tilfører hår og hårbund fugtighed.   
 
256746 Daily conditioner 100ml   
256747 Daily conditioner 350ml   
256748 Daily conditioner 1000ml    
 
 
 
Scrub shampoo:  En dybderensende peeling shampoo  
til hår, hvor oliebaserede  stylingprodukter har været  
anvendt og er svære at vaske ud igen.  
 
256743 Scrub shampoo 100ml   
256744 Scrub shampoo 350ml   
256745 Scrub shampoo 1000ml    
  

REUZEL HAIR TONIC  350ml (Blå)       256717  
 
REUZEL TONIC BLUE er et oliefrit produkt,  
der holder håret på plads hele dagen.  
 
• til alle hårtyper 
• ikke-fedtende formulering 
• holder håret på plads hele dagen 
• fremragende til hårbund og nakke massage 
• perfekt til at fugte håret under en klipning  
 

REUZEL GROOMING TONIC 100ml       256763   
REUZEL GROOMING TONIC 350ml       256718   
REUZEL GROOMING TONIC 500ml      256788  
REUZEL GROOMING TONIC skaber et langvarigt og naturligt hold.  
 

• formuleret til termisk styling 
• ideel til volumen og løft 
• wet look, eller børstes igennem for et naturligt udseende 
• til alle hårtyper 
 


