


matte texture powder
volume - texture - no shine
vejl. udsalgspris: 134 kr.
256775

15 gram

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

SCUMBASSADOR TIP

Påfør ved hårbunden på 

tørt hår for øjeblikkelig fylde. 

Bruges efter føntørring med 

Reuzel Surf Tonic for ekstra 

volumen og separation.



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 
efter lader det med let glans.

SCUMBASSADOR TIP

Mix Grooming Cream med 

Reuzel Extreme Matte eller 

Fiber Pomade for at give 

mere fugt til håret og hjælpe 

pomaden til lettere at glide 

gennem håret.

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 vand opløselig 
og let at vaske ud.

SCUMBASSADOR TIP

Når Matte Styling Paste er 

tør, børstes håret igennem 

for at aktivere den matte  

finish, sæt derefter håret  

som du ønsker.



GroominG tonic spray
light hold - low shine - water based
vejl. udsalgspris: 149 kr.
256799

350 ml

 Ì Skaber et langvarigt og naturligt hold
 Ì Wet look, eller børstes igennem for et  
naturligt udseende

 Ì Formuleret til termisk styling
 Ì Ideel til volumen og løft
 Ì Til alle hårtyper.

SCUMBASSADOR TIP

Kan også bruges som en 

“topper” for at give ekstra 

glans. Spray let på tørt hår, 

der er stylet med Reuzel 

pomade.

surf tonic spray
light hold - no shine - water soluble
vejl. udsalgspris: 129 kr.
256800

350 ml

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.

SCUMBASSADOR TIP

For ekstra tekstur, spray på 

håndfladerne og før hænd

erne gennem tørt hår.



Beard Balm
let hold - low shine - moisturizing
vejl. udsalgspris: 99 kr.
256749│

piglet 
35 gram

 Ì Virker fugtighedsbevarende og beskytter håret
 Ì  Giver skægget en sund glans og gør det samtidig 
lettere at trimme og forme

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

Ny duft:
Wood & Spice

SCUMBASSADOR TIP

Kombiner Beard Balm og 

Reuzel Pink Pomade når  

du vil skabe den perfekte  

cykel styrsmustache.

70 ml

 Ì Skæg deodorant
 Ì Blødgør groft og uregerligt hår
 Ì  Giver skægget en sund glans og  
gør det sam tidig lettere at 
trimme og forme

 Ì Giver kløe-fri skægvækst
 Ì Blødgør og hjælper til  
ny hårvækst

 Ì Eliminerer skægskæl.

Beard foam 
light hold - low shine - deodorizes
Vejl. udsalgspris 99 kr.
256750│

Ny duft:
Wood & Spice

SCUMBASSADOR TIP

Kan bruges som en leave-in 

conditioner til mænd med 

krøllet eller kruset hår, eller  

tør hårbund.



after shave 
soothes tender sKin - exhilarates
vejl. udsalgspris: 89 kr. 
256751│

 100 ml
SCUMBASSADOR TIP

Afslut dine herre klipninger 

med en opfriskning, hvor du 

har brugt kniv på kundens 

kanter eller nakke.

Ny duft:
Wood & Spice

 Ì Hjælper med fjerne 
barber knopper

 Ì Køler og forfrisker
 Ì Beroliger følsom hud
 Ì Original, maskulin duft.

shave cream
close & comfortable shave
vejl. udsalgspris: 86 kr.│195 kr.
256761│256762

Reuzel Shave Cream er et stærkt koncentreret, 
vand  aktiverende, rigt og superglat produkt, der 
hjælper dig med at få irritationsfri og glat barber-
ing. Indeholder en unik blanding af smøre- og 
barber glidemolekyler, der er kom bi neret med en 
kraftig hud  blødgører, så barberbladet glider ube -
sværet over din hud, hvilket be virker, at selv en lille 
mængde rækker meget langt. Aldrig har huden 
følt så blød efter en barbering.

SCUMBASSADOR TIP

Masser resterende Reuzel 

Shave Cream ind i huden efter 

barbering for at tilføre fugt.

piglet 
35 gram

pig 
113 gram

hog 
340 gram



astrinGent foam
closes pores - refreshes sKin
vejl. udsalgspris: 119 kr.
256776

200 ml

Opfriskende og rensende ansigts-
skum. Fjerner forsigtigt fedt og 
blød gør huden efter barbering, 
eller som rensende tonic i hele 
ansigtet. 

SCUMBASSADOR TIP

Hurtigt tørrende, skummende 

produkt, er ideel at anvende 

på dine skaldede kunder 

efter en barbering.

piglet 
35 gram

pig 
113 gram

hog 
340 gram

rod pomade
medium hold - high shine - water soluble
vejl. udsalgspris: 55 kr.│129 kr.│350 Kr.
256709│256700│256706
Vandbaseret, højglans pomade  har en sofi sti keret 
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 favo rit veteranbil.

SCUMBASSADOR TIPKan bruges som base under en Reuzel Grease for at gøre det lettere at vaske ud. Til alle hårtyper.



piglet 
35 gram

pig 
113 gram

hog 
340 gram

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 persona li seret 
barbershop klip ning. Den traditionelle æble duft er 
blevet krydret med lidt pebermynte i denne Reuzel 
traditionelle fedt.

SCUMBASSADOR TIPBland Reuzel Pink Pomade Grease eller Blue Pomade med Green Pomade og påfør det forrest i håret, for at give ekstra hold på stylingen.

piglet 
35 gram

pig 
113 gram

hog 
340 gram

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 an vende den. Pomaden har et stærkt 
hold og medium glans. Den har en traditionel duft 
af jordbærtygge gummi. pinK pomade er med et 
heavy hold.

SCUMBASSADOR TIPReuzel Pink Pomade Grease kan også anvendes som finish produkt for frisører, der ønsker af definere styling med maksimum hold.



piglet 
35 gram

pig 
113 gram

hog 
340 gram

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-
løse lig. 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.

SCUMBASSADOR TIPFor de højeste pomps, påfør ekstra Reuzel Blue Pomade til hårbunden og masser den ind med håndfladen.

piglet 
35 gram

pig 
113 gram

hog 
340 gram

clay matte pomade
firm hold / matte finish
vejl. udsalgspris: 55 kr.│129 kr.│350 Kr.
256756│256757│256758

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

SCUMBASSADOR TIPByg din afstivning op med flere lag af Reuzel Matte Pomade.



fiBer pomade
firm, pliable - low shine - water soluble
vejl. udsalgspris: 55 kr.│129 kr.│350 Kr.
256753│256754│256755

piglet 
35 gram

pig 
113 gram

hog 
340 gram

 Ì Kraftigt hold og så stærk som en gelé
 Ì Brug mere produkt for mere hold
 Ì Vandbaseret formel
 Ì  Kontrol over det mest krøllede, kraftige og  
uregerlige hår

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

 Ì Naturlig glans.

SCUMBASSADOR TIPFor ekstra glans påføres den på fugtigt hår.

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

piglet 
35 gram

pig 
113 gram

hog 
340 gram

Extreme hold matte pomade giver den kraftigste  
af stiv ning 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.

SCUMBASSADOR TIP

Den perfekte blanding til mak-

si mum hold, påfør Extreme 

Hold Matte Pomade ved 

hårbunden på fugtigt hår 

og træk Reuzel Pink Pomade 

gennem spidserne når håret er 

tørt. Dette er vores stærkeste 

mix, der vil holde til alt!



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. Pro duktet 
holder hår og hårbund sund med organiske  
ingredienser.

SCUMBASSADOR TIP

Bruges ofte til kroppen også, 

foreslå kunden at købe en 

liter, som en økonomi effektiv 

fra top til tå vask.

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 til fører hår 
og hårbund fugtighed.

SCUMBASSADOR TIP

Affedtende formulering 

(mod buildup eller tunge 

produktpåførsler): Påfør Daily 

Conditioner på tørt hår, lad 

den sidde 2-3 minutter, friser 

igennem med en tæt kam. 

Skyl, påfør Scrub Shampoo 

vask og skyl, afslut med Reuzel 

Daily shampoo, vask og skyl.



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 styling produkter har været anvendt 
og er svære at vaske ud igen.

SCUMBASSADOR TIP

Kan bruges som bodyscrub, 

på klud eller handske, masser 

blidt hele kroppen for en ren 

frisk følelse!

hair tonic er et oliefrit produkt, der holder 
håret på plads hele dagen.
vejl. udsalgspris: 149 kr.
256718 

350 ml

 Ì Til alle hårtyper, formuleret til termisk styling
 Ì Perfekt til at fugte håret under en klip ning  
fremragende til hårbund og nakkemassage

 Ì Ikke-fedtende formulering
 Ì Holder håret på plads hele dagen.

SCUMBASSADOR TIPLad din flaske stå i køleskabet og brug den som en kølende lotion til nakke- og hårbunds- massage.



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

 Ì Er formuleret til alle stylinger, hvor der  
anvendes varmekilder

 Ì Ideel til volumen og løft
 Ì Wet look, eller børstes igen nem  
for et naturligt udseende

 Ì Til alle hårtyper.

SCUMBASSADOR TIP

Påfør Reuzel Grooming Tonic 

ovenpå en stylet pomp for 

ekstra shine.






