
BY MY BEARD ZESTAW DO BRODY +
SZCZOTKA DO BRODY
W skład zestawu wchodzi:

olejek do brody By My Beard 30ml
szampon do brody By My Beard 300ml
odżywka do brody By My Beard 300ml
drewniana szczotka do brody WENGE 11,5 cm / 5,5 cm /3,5 cm

+ GRATIS:
szablon / grzebień do stylizacji brody i zarostu
Drewniana Szczotka M.BARBE do Brody Wąsów 100% Włosie z Dzika - WENGE
Wymiary szczotki:
    Długość: 11,5 cm
    Szerokość: 5,5 cm
Odżywka do pielęgnacji brody i włosów By My Beard 300ml
Odżywka przeznaczona do pielęgnacji brody, wąsów i włosów. Zawiera mentol, który zmniejsza swędzenie
i podrażnienie we wczesnych etapach wzrostu włosów. Ponadto mieszanka olejku z awokado, olejku arganowego
i jojoba doskonale nawilżają skórę oraz zmiękczają zarost. Odżywka przeznaczona jest do codziennego użytku.
Sposób użycia: Niewielką ilość produktu nanieść na dłonie, następnie równomiernie rozprowadzić. Pielęgnację
zakończyć nakładając olejek z serii By My Beard.
Pojemność: 300 ml
Szampon do pielęgnacji brody i włosów By My Beard 300ml
Szampon delikatnie oczyszcza i odświeża brodę, wąsy i włosy. Usuwa nieprzyjemne zapachy oraz zapewnia nawilżenie.
Stworzony na bazie olejku z drzewa herbacianego co powoduje, że działa antybakteryjnie zapewniając czystą i miękką
w dotyku brodę. Przeznaczony do wszystkich rodzajów włosów. Chroni skórę przed podrażnieniami.
Sposób użycia: Niewielką ilość szamponu nanieść na zwilżoną brodę. Delikatnie wmasować, następnie dokładnie
spłukać wodą.
Pojemność: 300 ml
Olejek do pielęgnacji brody i wąsów By My Beard 30 ml
Olejek do brody stworzony na bazie naturalnych składników, które poprawiają kondycję włosów. Produkt jest nietłusty,
szybko się wchłania, pozostawia brodę miękką w dotyku. Jest delikatny dla skóry i ma nowoczesny, świeży i męski
zapach. Produkt zawiera olejki z migdałów, nasion słonecznika, awokado, arganii, jojoba i cytryny.
Sposób użycia: Po umyciu, brodę osuszyć suchym ręcznikiem. Nanieść kilka kropli olejku na dłonie, potrzeć ręce a



następnie wetrzeć dokładnie w brodę.
Pojemność: 30 ml
 


