
BLACK
ANGEL
SERIES
for
MEN

PERILLA
cleansing, nourishing, strengthening 
the cell regeneration, relieving scalp.

+ +

+ +

Use with whole set

One month - Prevent hair loss
Four months - Anti white hair visibly

Prevent hair loss and
anti white hair

93%
Satisfaction

Hair Recovery Shampoo 
With Rosemary extract
For hair loss / thinning and fragile hair

Daily Conditoner
With Argan extract 
For all hair types

Hair Regrowth Serum
With Perilla extract

Black Angel for Men er en miljøbevidst hårplejeserie med naturens �neste ingredienser, 
den er specielt designet til at opfylde kravene til den moderne mands livsstil.
Denne serie tilbyder en løsning til alle hår og hårbundsproblemer, tørt, normalt, 
hårtab, skæl eller fedtet hårbund.

Black Angel for Men er en miljøbevidst hårplejeserie med naturens �neste ingredienser, 
den er specielt designet til at opfylde kravene til den moderne mands livsstil.
Denne serie tilbyder en løsning til alle hår og hårbundsproblemer, tørt, normalt, hårtab, 
skæl eller fedtet hårbund.
For at fuldende serien, er der en række innovative stylingprodukter.

Black Angel tager hensyn til dig og miljøet.
- Ikke testet på dyr
- Ingen Cocamide Dea, ingen Parabener, ingen Propylene Glycol
- Ingen Sodium Lauryl Sulfate (SLS), ingen Pra�n Oil Vaseline

PerillaOcymoides Leaf Extract 
(mint) giver en kølende og beroligende e�ekt på 
hårbunden. Fremmer hårvæksten.

Tea Tree Oil
Opfrisker håret, afhjælper problemer med kløende 
hårbund med stærk anti bakteriel e�ekt.

Sandalwood Oil
Fjerner irritation og in�ammation, fremmer 
cellernes genopbygning og �erner skæl.

Rosemary Oil
Stimulerer blodcirkulationen, fremmer hårvækst og 
reducerer vækst af mikrobakterier i hårbunden.

Grapefruit Extract
Fremmer hårvækst, �erner build-up, 
udglatter håret og tilfører glans.

Lavender Oil
Beroliger huden og balancerer hårets vækst, 
regulerer olie balancen og tilfører volumen.

Juniperus Communis Fruit Oil
Styrker blodcirkulationen, beroliger og 
plejer hårbunden.

Bergamot Oil 
Antiseptiske egenskaber �erner build-up og 
afballancerer olie produktionen.

89% Naturlige og GMP certi�cerede ingredienser



Hair Recovery Shampoo  
With Rosemary extract
For hair loss / thinning and fragile hair

Shampooing Anti Chute
À L’extrait de Romarin  
Pour cheveux fragiles et tendance à tomber

13.4 FL.OZ.(400ml)

BLACK ANGEL

FOR MEN

Oil Control & Dandru� Shampoo  
With Perilla extract
For oily / dandru� hair & scalp

Shampooing 
S éborégulateur & Antipelliculaire
À L’extrait de Perilla  
Pour cheveux et cuir chevelu gras

13.4 FL.OZ.(400ml)

BLACK ANGEL

FOR MEN

Daily Shampoo 
With Grapefruit extract
For normal / dry hair & scalp

Shampooing Usage Fr équent  
À  L'extrait de Pamplemousse
Pour cheveux et cuir chevelu normaux à secs

13.4 FL.OZ.(400ml)

BLACK ANGEL

FOR MEN

STRENGTH

SHINE

STRENGTH

SHINE

STRENGTH

SHINE

2.0 FL.OZ.(60ml)

SÉRUM POUR LA REPOUSSE 
DES CHEVEUX
À  L'extrait de Perilla  

HAIR REGROWTH SERUM
With Perilla extract

BLACK ANGEL

FOR MEN

BLACK ANGEL

FOR MEN

SÉRUM POUR LA REPOUSSE 
DES CHEVEUX

À  L'extrait de Perilla  

HAIR REGROWTH SERUM
With Perilla extract

Après Shampooing Quotiden
À  L'extrait de d’Argan
Pour tout type de cheveux 

Daily Conditoner
With Argan extract  
For all hair types

13.4 FL.OZ.(400ml)

BLACK ANGEL

FOR MEN

BLACK ANGEL

FOR MEN

GEL DE COIFFAGE
Fixation Forte

DESIGN GEL
Strong Hold

STRENGTH
SHINE

5.0 FL.OZ.(150ml)

BLACK ANGEL

FOR MEN

SPRAY VOLUMISANT

VOLUMISING SPRAY

5.0 FL.OZ.(150ml)

STRENGTH
SHINE

Gel Douche Corps Et Cheveux  
À  l'extrait de Menthe

Hair & Body Wash
With Peppermint extract

13.4 FL.OZ.(400ml)

BLACK ANGEL

FOR MEN

MAN-01

MAN-02

MAN-03

MAN-06

MAN-07

MAN-11

MAN-10

MAN-08 MAN-09

MAN-04

MAN-05

DAILY SHAMPOO
Med Grapefrugt ekstrakt
 

Til normal / tørt hår og hårbund

Formuleret med naturligt rensende ingredienser, 
som effektivt fjerner snavs fra forskellige 
miljømæssige faktorer og overskydende olie fra 
hårbunden, mens den tilfører fugt og pleje til håret 
uden at tynge det ned.

OIL CONTROL OG 
DANDRUFF SHAMPOO
Med Perilla ekstrakt
 

Til fedtet hår / skæl.

Indeholder Perilla Frutescens Oil (Mint) der 
renser, plejer og styrker cellernes fornyelse. 
Med Juniperus Communis Fruit Oil (Enebær) 
og Tea Tree Oil, der afballancerer hårbundens 
olieproduktion, fjerner skæl og beroliger 
anspændthed og nerver.

HAIR RECOVERY SHAMPOO
Med Rosmarin ekstrakt
 

Mod hårtab og skrøbeligt hår

Formuleret med Rosmarin olie, som fremmer 
hårvækst, fjerner overskydende olie fra hårbunden, 
modvirker inflammation og giver mere fylde til håret, 
ved at styrke hvert enkelt hårstrå og fastholde 
hårrødderne for at forhindre fældning. Indeholder 
Perilla Frutescens olie som renser, plejer og 
fremmer cellernes fornyelse.

DAILY CONDITIONER
Med Argan ekstrakt

Til alle hårtyper

Vores hverdags conditioner er specielt formuleret 
med naturlig Peppermynte olie, for at berolige 
hårbunden, den vil også øjeblikkeligt reducere 
mængden af fedtafsondring. Med Perilla Frutescens 
og E vitamin tilfører den fugt, beroliger og blødgør 
håret.

HAIR & BODY WASH
Med Pebermynte ekstrakt
 

Formuleret til normalt hår og hud. 
 
En luksuriøs hair & body vask med tredobbelt 
funktion, den virker som shampoo, conditioner og 
body wash i en. Beriget med keratin og 
brændenælde ekstrakt for at tilføre næring og 
rense huden og håret. Tilfører fugt og pebermynte 
giver en kølende frisk fornemmelse. Skylles let ud 
og efterlader ikke rester, der kan tynge håret ned.

DESIGN GEL
Strong Hold
 
En styling gel stecielt fremstillet til mænd, giver dig 
den textur og støtte du har brug for, udglatter håret, 
giver glans og modvirker fugtpåvirkning af frisuren.

VOLUMIZING SPRAY
 
Volumen spray med fast hold beriget med silke 
aminosyrer og keratin, øger glansen og forbedrer 
strukturen. Giver hold og langvarig støtte til 
frisuren, efterlader håret fyldigt og luftigt hele 
dagen.

HAIR REGROWTH SERUM
Med Perilla ekstrakt
 
Beriget med Perilla extract kan denne serum 
effektivt stimulere blodcirkulationen i hårbunden, 
pleje og øge naturlig hårvækst. Den genskaber 
evnen til at danne melanin. Ginseng ekstrakt 
genopbygger håret og plejer hårrødderne for at 
forebygge hårtab. Resultatet er et tykkere, 
stærkere og sundere hår.

TEXTURE PASTE
Medium Hold
 
Texture Paste med medium hold, giver dig 
mulighed for at genstyle dit hår og fremhæver den 
bevægelse og fylde du ønsker. Vandopløselig gør 
den nem at omforme.

POMADE
Strong Hold
 
Pomade med stærk hold tilfører øjeblikkelig glans 
og textur. Giv dig selv en all-day flexibel og 
holdbar definition af din hårstil.

MATTE CLAY
Strong Hold
 
En letvægts creme som giver dig mulighed for at 
skabe extrem textur med bevægelse. Silkemat 
finish, masser af textur og løs pjusket styling, brug 
den som du ønsker. Blød, fyldig og langvarig hold.


