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Zestaw do pielęgnacji brody
DUELIST olejek 30ml+ balsam
50ml+ szampon 100ml
Cena brutto

180,00 zł

Cena netto

146,34 zł

Cena poprzednia

199,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Olejek do brodu Duelist

powstał w oparciu o wiedzę biotechnologiczną. W składzie sporo olejów naturalnych i
naturalnych surowców kosmetycznych. Posiada jak na olej niezwykłą, lekka wręcz wodnistą konsystencję. Eleganckie
opakowanie zakończone pompką.
Zapach: Jeśli chodzi o zapach olejku, to w pierwszej kolejności zaskoczy Cię świeżością nut cytrusowych wzbogaconych o
kompozycję rozmarynu, drzewa różanego oraz sandałowego, aby na koniec stopić się z piżmem, miękkim mchem oraz cedrem
tworząc prawdziwie męski, długo utrzymujący się zapach.
Składniki aktywne:
Olej z Cedru Syberyjskiego (Cedrus Siberica) – drugi główny składnik olejku Duelist, jest źródłem niezbędnych do pielęgnacji
włosów witamin oraz mikroelementów. Nie obciąża włosa i doskonale się wchłania. Działa przeciwzapalnie, usprawnia rozwój
włosa, neutralizuje substancje szkodliwe dla włosa oraz kontroluje poziom sebum, dzięki czemu przeciwdziała przetłuszczaniu
Olej z nasion czarnej porzeczki (Ribes Nigrum Seeds) - doskonale wzmacnia włosy i zapobiega ich wypadaniu. Zawiera
tłuszcze, które hamują przemianę testosteronu we włosach do DHT, co jest głównym powodem osłabienia i wypadania
włosów.
Ekstrakt z owoców morwy białej (Morus Alba Fruit Extract) – pobudza skórę do produkcji nowych cebulek włosa, wygładza włos
w dotyku oraz zapobiega przebarwieniom.
Ekstrakt z owoców maliny arktycznej (Rubus Arcticus Fruit Extract) – doskonale odżywia i odbudowuję strukturę włosów.
Olej z nasion maliny moroszki (Rubus Chamaemorus Seed Oil) – Regeneruje zniszczone włosy, odżywia skórę brody oraz
cebulki włosowe, chroni przez negatywnym działaniem środowiska zewnętrznego.
Ekstrakt z liści borówki czarnej (Vaccinum Myrtillus Leaf Extract) – działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, dodatkowo
regulują wydzielanie łoju.
Skład:
Fatty Grapes Acids, Cedrus Siberica (Cedarwood) Oil, Ribes Nigrum (Blackcurrant) Seeds Oil, Morus Alba Fruit Extract, Rubus
Arcticus Fruit Extract, Rubus Chamaemorus Seed Oil, Vaccinum Myrtillus Leaf Extract, Fragrance.

Balsam do brody od Duelist ma za zadanie pielęgnacje zarostu oraz dobre jego odżywianie. Zapakowany w
elegancką butelkę koloru czarnego z pompką. Stworzony został przy wykorzystaniu biotechnologii i składników pochodzenia
naturalnego posiada lekką, kremową konsystencję oraz bardzo silne działanie nawilżające, co jest zasługą wykorzystania
kwasu hialuronowego. Ten naturalny i występujący w ludzkim organizmie składnik, rzadko jest dodawany do kosmetyków
męskich ze względu na skomplikowany proces formulacji jak i jego cenę.
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Zapach: Wyczuwalne nuty cytrusowe z rozmarynem. Następnie drzewo sandałowe, różane. Całość tworzy bardzo męski
zapach.

Składnik aktywne:
Olej z Cedru Syberyjskiego (Cedrus Siberica) – jest źródłem niezbędnych do pielęgnacji włosów witamin oraz mikroelementów.
Nie obciąża włosa i doskonale się wchłania. Działa przeciwzapalnie, usprawnia rozwój włosa, neutralizuje substancje szkodliwe
dla włosa oraz kontroluje poziom sebum, dzięki czemu przeciwdziała przetłuszczaniu
Olej ze słodkich migdałów (Prunus Amygdalus Dulcis Oil) – ma silne właściwości nawilżające i regenerujące. Zawiera wiele
substancji odżywczych m.in. proteiny, sole mineralne i witaminy. Doskonale sprawdza się przy stosowaniu na włosy, które
mają większą tendencję do kręcenia się czyli – idealny do włosów na brodzie.
Odeszliśmy od tak popularnego wosku pszczelego, który jest ciężki, łamliwy i przetłuszcza zarost. Woda została zastosowana
jako nośnik balsamu Duelist. Jej wykorzystanie pozwoliło uzyskać kremową i lekką konsystencję kosmetyku, dzięki czemu
łatwo się nakłada i doskonale pełni swoją rolę nie obciążając brody, a do tego bezproblemowo się zmywa.
Oleje zastosowane przy produkcji balsamu dostarczane są do nas od najbardziej zaufanych dostawców, gdzie jakość jest
stawiana zdecydowanie ponad ilość i nie ma miejsca na kompromis. Zaś pozostałe komponenty naszego balsamu pochodzą ze
Stanów Zjednoczonych (m. in. kwas hialuronowy) gdzie normy sprawdzające działanie surowców kosmetycznych i samych
kosmetyków są znacznie bardziej restrykcyjne niż w Europie, co daje gwarancję ich jakości.
Skład:
Aqua, Cedrus Siberica (Cedarwood) Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil (and) Sodium Polyacrylate (and) Xylitol (and) Caprylic
Acid (and) Glyceryl Stearate, Caprylyl Glycol (and) Potassium Sorbate (and) Water (and) Hexylene Glycol, Sodium
Hyaluronate, Fragrance.

Szampon do brody w opakowaniu 100 ml z pompką. Doskonale myje zarost i twarz, męsko pachnie i odżywia włos.
Zawiera w sobie system AromaGuard, który niweluje wszystkie zapachy z zewnątrz, które chłonie nasza broda. Duelist zna
się na rzeczy.
Zapach: Szampon PREMIUM zasługuje na podejście wykraczające poza standardy. W pierwszej kolejności zaskoczy Cię
świeżością nut cytrusowych wzbogaconych o kompozycję rozmarynu, drzewa różanego oraz sandałowego, aby na koniec
stopić się z piżmem, miękkim mchem oraz cedrem tworząc prawdziwie męski, długo utrzymujący się zapach..
Składniki aktywne:
Olej z Cedru Syberyjskiego (Cedrus Siberica) – jest źródłem niezbędnych do pielęgnacji włosów witamin oraz mikroelementów.
Nie obciąża włosa i doskonale się wchłania. Działa przeciwzapalnie, usprawnia rozwój włosa, neutralizuje substancje szkodliwe
dla włosa oraz kontroluje poziom sebum, dzięki czemu przeciwdziała przetłuszczaniu
Naturalne substancje spieniające i myjące – w naszych produktach chcieliśmy maksymalnie wykorzystać naturalne składniki
kosmetyczne i wzmocnić ich działanie poprzez zastosowanie biotechnologii. Odpowiednie wykorzystanie naturalnych
składników (szczególnie pochodzenia kokosowego) pozwoliło nam na uzyskanie oczekiwanego efektu.
Zastosowanie kwasu mlekowego naturalnego pochodzenia, pozwoliło nam na redukcję efektu łuszczenia, rogowacenia i
przesuszania skóry. Kwas mlekowy wspomagany dodatkowymi składnikami kosmetycznymi pozwolił nam na uzyskanie efektu
ochronnego: przeciwbakteryjnego i przeciwgrzybicznego, który wspomaga przywrócenie naturalnego stanu skóry brody oraz
wzmacnia naturalną florę bakteryjną.
Skład: Aqua, Lauryl Glucoside, Coco Glucoside, Glycerin, Copper Usnate, Lactic Acid, Cedrus Siberica (Cedarwood) Oil
,Caprylyl Glycol , Potassium Sorbate ,Hexylene Glycol, Limonene, Geraniol, Fragrance.
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