Brooklyn Soap
Bodywash
Beschrijving:

Natuurlijke douchegel voor mannen: De licht schuimende douchegel reinigt en verzorgt de
huid. De natuurlijke vocht inbrengende processen van de huid worden niet verstoord. De
warme samenstelling van geuren is afgeleid van pure etherische oliën uit natuurlijke
nootmuskaat en pepermunt, die de hele dag een unieke mannelijke geur achterlaten op de
huid.
Specificaties:

Gemaakt van puur natuurlijke etherische oliën: Nootmuskaat, Pepermunt, Coconut,
laurierblaadjes en Rock Rose.
Heldere, licht roodbruine gel die de huid verfrist, reinigt en een nieuw leven inblaast.
Gebruiksaanwijzing:

Aanbrengen over het hele lichaam onder de douche. Voor frequent gebruik. Bij aanraking met
de ogen, spoelen met schoon water. Als irritatie optreedt, stop het gebruik. Buiten bereik van
kinderen houden.
Ingrediënten:

Aqua, coco clucoside, glyceryloleaat, cocamidopropylbetaïne, glycerine, xanthaangom,
natriumbenzoaat, polyglyceryl-2 Laurate, Oleum Lauri, Laurus Nobilis Fruit Oil, Mentha Piperita
Olie, Citric Acid, Parfum, Limonene, Linalool, CI75300, CI73000 , CI75120.

250 ml

Artikelnummer:
EAN:

BCS-BW

Brooklyn Soap
Beardwash
Beschrijving:

Brooklyn Soap Original Herbal Beard Care: een zachte, heldere Beard Wash, speciaal
ontworpen voor de haartextuur van de baard. Beard wash reinigt en revitaliseert het
gezichtshaar en de huid onder de baard. De natuurlijke pepermunt en rozemarijn
bestanddelen hebben een verkoelende en hydraterende werking op de huid.
Specificaties:

Gemaakt van puur natuurlijke etherische oliën: Nootmuskaat, Pepermunt, Coconut,
laurierblaadjes en Rock Rose.
Heldere, licht roodbruine gel die de huid verfrist, reinigt en een nieuw leven inblaast.
Gebruiksaanwijzing:

Aanbrengen op de natte baard. Uitspoelen met watter. Bij aanraking met de ogen, spoelen
met schoon water. Als irritatie optreedt, stop het gebruik. Buiten bereik van kinderen houden.
Ingrediënten:

Aqua, Sodium Coco, natriumchloride, Coco Glucoside, Cocamidopropyl Betain, Dicaprylyl
carbonaat, Sodium PCA, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Mentha Piperita Olie, Mentha Spicata
Leaf Oil, Polyglyceryl-2 Laurate, natriumbenzoaat, Citric Acid, Limonene, Linalool.

250 ml

Artikelnummer:
EAN:

BSC-BR

Brooklyn Soap
Shampoo Dark
Beschrijving:

Biologische shampoo, bijzonder geschikt voor de verzorging van donker en dicht haar van
mannen. De milde, zeer huidvriendelijke formule voorkomt de vorming van roos en bevordert
de natuurlijke vochtigheid van de hoofdhuid. Het hoge percentage aloë vera en
pepermuntbladeren heeft een koelend effect op de hoofdhuid.
Specificaties:

Gemaakt van puur natuurlijke etherische oliën. Een heldere bronskleurig gel die uw huid
reinigt, versterkt en nieuw leven inblaast voor een schoon, goed verzorgd gevoel!
Gebruiksaanwijzing:

Zacht masseren in nat haar, goed spoelen en herhaal indien nodig. Geschikt voor frequent
gebruik. Bij aanraking met de ogen, spoelen met schoon water. Als irritatie optreedt, stop het
gebruik. Buiten bereik van kinderen houden.
Ingrediënten:
Aqua, Sodium Coco Sulfaat, Cocamidopropyl Betain, Coco Glucoside, Polyglyceryl-2 Laurate,
Citrus Limonum Peel Oil, Alcohol denat., Citrus aurantium Bergamia Fruit Oil, eucalyptisch
Globulus Leaf Oil, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Mentha Piperita Olie, Eugenia Caryophyllus
Flower Oil , citroenzuur, natriumbenzoaat, natriumchloride, Parfum, Limonene, Isoeugenol,
Linalool, Eugenol, CI75300, CI73000, CI75120.
300 ml

Artikelnummer:
EAN:

BSC-SD

Brooklyn Soap
Shampoo Blonde
Beschrijving:
Biologische shampoo bijzonder geschikt voor de verzorging van licht haar met een lichte
structuur. De milde, zeer huidvriendelijke formule voorkomt de vorming van roos en bevordert
de natuurlijke vochtigheid van de hoofdhuid. Het hoge percentage Aloë Vera en
pepermuntbladeren heeft een koelend effect op de hoofdhuid.
Specificaties:

Gemaakt van puur natuurlijke etherische oliën. Een heldere goudkleurige gel die uw haar
reinigt, versterkt en nieuw leven inblaast voor een schoon, goed verzorgd gevoel!
Gebruiksaanwijzing:

Zacht masseren in nat haar, goed spoelen en herhaal indien nodig. Geschikt voor frequent
gebruik. Bij aanraking met de ogen, spoelen met schoon water. Als irritatie optreedt, stop het
gebruik. Buiten bereik van kinderen houden.
Ingrediënten:
Aqua, Sodium Coco Sulfaat, Cocamidopropyl Betain, Coco Glucoside, Polyglyceryl-2 Laurate,
citrusvruchtenaurantium Bergamia Fruit Oil, Citrus Limonum Peel Oil, eucalyptisch Globulus
Leaf Oil, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Chamomilla Recutita Flower Extract, Mentha Piperita
Olie, Eugenia Caryophyllus Bloem olie, Citric Acid, natriumbenzoaat, natriumchloride, Alcohol
denat., Parfum, Limonene, Linalool, Eugenol, Isoeugenol, CI75300, CI73000, CI75120.
300 ml

Artikelnummer:
EAN:

BSC-SB

Brooklyn Soap
Deodorant
Beschrijving:
Een aluminiumvrije deodorant spray voor de gevoelige huid. De natuurlijke formulering is
gebaseerd op de kracht van Australische tea tree-olie, eucalyptus, Old Flower en goudsbloem.
De mannelijke frisse geur van cederhout, cipres, citroen en bergamot helpt geuren te
voorkomen en te neutraliseren. Gebruik zo vaak als gewenst.
Specificaties:

Goed schudden voor gebruik, zodat de essentiële oliën perfect samengaan. We elimineren het
gebruik van chemische stoffen door gebruik te maken van natuurlijke etherische oliën.
Gebruiksaanwijzing:

Goed schudden voor gebruik.
Ingrediënten:

Alcohol (denat), water, glycerine, Australische tea tree olie, blauwe eucalyptus olie, zwarte
vlier flower extract, ceder *, cipres *, citrus * bergamot * (* nat. Etherische oliën)

100 ml

Artikelnummer:
EAN:

BSC-DE

Brooklyn Soap
Beard Oil
Beschrijving:
Natuurlijke Beard Oil op basis van biologische sesamolie. Het bijzonder hoge gehalte van
biologische jojoba en arganolie voedt de gezichtsbeharing en kalmeert de huid onder de
baard. Dit product upgrade uw “beard game” met een verzorgde uitstraling en een natuurlijke
glans, terwijl tegelijkertijd de jeuk van de huid vermindert. Puur natuurlijke olie, geen
conserveringsmiddelen, zero bullshit.
Specificaties:
Een verfrissende lavendel olie in combinative met “Woody” (Stone Pine) en Rozemarijn geur.
Een goudgele natuurlijke olie.
Gebruiksaanwijzing:

Na het wassen de baard insmeren met Beard Oil.
Ingrediënten:

Sesamolie, jojobaolie, argan olie, vitamine E, grenen *, rozemarijn *, lavendel * (* nat.
Etherische oliën)

100 ml

Artikelnummer:
EAN:

BSC-BO

Brooklyn Soap
Grooming Clay
Beschrijving:

Puur natuurlijke styling crème met carnaubawas en voedende ingrediënten. We zijn trots om
te zeggen dat onze Grooming Clay waarschijnlijk het beste natuurlijke styling product in de
wereld is. De formule van Brooklyn Soap Grooming Clay zorgt dat de haren in model blijven
met een natuurlijke afwerking. Toepassing; twee keer per dag voor het beste resultaat.
Specificaties:

Een romig, bescheiden, onopvallend verse (citroen) geur. Een zachte crème waar je handen
niet van gaan plakken. Stap 1 van 2: Dit product werkt uitstekend met de Classic Pomade in
een 2-stappen systeem.
Gebruiksaanwijzing:

Stap 1 van 2: Dit product werkt uitstekend met de Classic Pomade in een 2-stappen systeem.
Ingrediënten:

Water, candelillawas, shea boter, glycerine, alcohol, cacaoboter, verdikkingsmiddel
(xanthaangom), citrus *, kleurstoffen (* nat. Etherische oliën)

90 gr

Artikelnummer:
EAN:

BCS-GC

Brooklyn Soap
Classic Pomade
Beschrijving:

Klassieke old-school hoogglans styling pommade. De Classic Pomade verrijkt met natuurlijke
ingrediënten die het haar een betrouwbare look geeft met een hoge glans. We ontwierpen het
product met speciale zorg om onze klanten te voorzien van de perfecte balans tussen werking
en natuurlijkheid.
Specificaties:

Een romige, aangename, onopvallend verse (citroen) geur. Witte crème met een hoge glans.
Stap 2/2: Dit product werkt uitstekend met de Grooming Clay in een 2-stappen systeem.
Gebruiksaanwijzing:

Stap 2 van de 2: Dit product werkt uitstekend met de Grooming Clay in een 2-stappen
systeem.
Ingrediënten:

Aqua, Ceteareth-25, hydroxystearine- / Linolenic / Oleic Polyglycerides, PVP / VA copolymeer,
Polyglyceryl-3 Distearate, Cetyl Alcohol, Benzylalcohol, Citrus Limon Fruit Oil, Citric Acid,
Limonene, Citral, Linalool, Geraniol, Citronnellol, CI77499, CI 77.491.

90 gr

Artikelnummer:
EAN:

BCS-PO

Brooklyn Soap
Classic Comb
Beschrijving:

Onze natuurlijke Classic Comb Gents wordt geproduceerd in samenwerking met de
traditionele fabriek Hercules Sagemann in Lüneburg, Duitsland. Het product wordt met de
hand gemaakt en het logo wordt gestempeld met een gouden folie op de top van de kam. De
kleur wordt geproduceerd met een 10-voudig polijstproces. 100% natuurlijk, 100%
handgemaakt.
1 pc

Artikelnummer:
EAN:

BSC-CM

