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HAARVERZORGING VOOR DE MAN
Dear Beard gebruik je om het haar en de baard 
van mannen te behandelen en te verzorgen. 
Deze Italiaanse lijn van het merk Nook is rijk 
aan natuurlijke, hoogwaardige producten. Het 
combineert natuurlijke en etherische oliën, 
kruidenextracten en innovatieve ingrediënten.

VOLUME SHAMPOO
Deze shampoo geeft dun, slap en futloos haar 
volume. Het vult en versterkt de haarvezel. Ideaal voor 
klanten met zwak en dunner wordend haar. 

Bevat: Menthol, vitamine PP (niacinamide of B3), 
tarwe-eiwitten, essentiële olie van pepermunt en 
eucalyptus. pH-waarde: 5,0 / 5,5. Zonder: SLES, SLS, 
paraffine, parabenen, synthetische parfum.

THICK HAIR SHAMPOO          
250 ml

THICK HAIR CONDITIONER           
150 ml

VOLUME CONDITIONER
Conditioner voor dun en zwak haar (ook voor de 
baard). Dit product is geschikt voor fijn, dun en slap 
haar. Hydrateert het haar en de baard en herstelt de 
vochtbalans van de hoofdhuid. Verbetert de natuurlijke 
balans en tonus.

Bevat: Cafeïne, keratine, sesam- en arganolie, 
organisch sap van aloë vera, niacinamide, provitamine 
B5, essentiële olie van sinaasappelen en mandarijnen. 
pH-waarde: 3,0 / 3,5. Zonder: SLES, SLS, paraffine, 
parabenen, alcohol, genetisch gemodificeerd 
organisme, synthetische kleurstoffen en parfum.
 

THICK HAIR TREATMENT          
100 ml

VOLUME BEHANDELING
De Redensifying Thickener Intensive Treatment is een 
intensieve behandeling om dun, zwak en slap haar 
meer volume te geven. De speciale formule vult de 
haarvezel op, waardoor het haar dikker en dus ook 
zichtbaarder wordt.  

Bevat: Vitamine PP (Niacinamide of B3), hyaluronzuur, 
bisabolol, provitamine B5 (panthenol) en essentiële 
oliën van pepermunt. pH-waarde: 3,5/ 4,5. Zonder: 
SLES, SLS, paraffine, parabenen, synthetische parfum.

SILVER RAIN SHAMPOO         
250 ml

NO-YELLOW SHAMPOO.
Deze no-yellow shampoo is ideaal voor mannen 
met grijs/wit haar en hun baard. De blauwe 
micropigmenten neutraliseren de ongewenste 
geeloranje tinten. De shampoo geeft het haar en de 
baard glans en helderheid. 

Bevat: Essentiële oliën van sinaasappelen, 
mandarijnen en pepermunt. pH-waarde: 5,0.
Zonder: SLES, SLS, paraffine, parabenen en 
synthetische parfum.

Bij de creatie van de ecologische producten 
zijn zuiverheid, welzijn en harmonie bepalend 
geweest. De producten van Dear Beard zijn 
geschikt voor mannen van alle leeftijden met 
alle soorten huidtypen.



H&B WASH          
250 ml

HAIR- EN BODY WASH
De H&B wash is een revitaliserende shampoo- en 
douchegel voor haar en lichaam. Voedt, hydrateert 
de huid en voegt kracht en glans toe aan het haar. 

Bevat: Essentiële sinaasappel- en mandarijnolie, 
biologische arganolie en biologische aloë vera. pH-
waarde: 5,0 / 5,5. Zonder: SLES, SLS en parabenen.

BEARD WASH          
150 ml

BAARD WASH
Revitaliserende en ontsmettende shampoo voor 
gezicht en baard. De Beard Wash is tonifiërend 
en voedend. Vooral handig bij haar dat snel vet 
wordt. Ook is het een goed product voor de droge 
hoofdhuid. Werkt verfrissend en kalmerend. Geeft 
het haar een weelderige en gezonde glans. Kan ook 
gebruikt worden om roos te bestrijden. 

Bevat: Menthol en essentiële sinaasappel- en 
mandarijnolie. pH-waarde: 4,5 / 5,0 Zonder: SLES, 
SLS, paraffine, parabenen en siliconen.

ANTI-AGE RECOVER CREAM
75 ml

HERSTELLENDE ANTI-AGINGCRÈME
Deze Anti-age Recover Cream van Dear Beard heeft 
een verfrissende, rustgevende en kalmerende werking. 
De plantaardige ingrediënten zijn van hoge kwaliteit, 
hebben een voedende, verzachtende en hydraterende 
werking. Hiermee bescherm je de hydrolipide laag 
van de (hoofd)huid. Na reiniging, breng je de Anti-age 
Recovery Crème aan op het gezicht en de hals. 

Bevat: Hyaluronzuur, vitaminen, flavonoïden, 
aminozuren, bisabolol, druivenzaadolie, macadamia-
olie en karité-boter. pH-waarde: 5,2 / 6,5. Zonder: 
SLES, SLES, paraffine en parabenen. 

BEARD BALM
75 ml

BAARD BALSEM 
Een hydraterende en verzachtende balsem voor de 
baard. Deze balsem beschermt en verzacht de baard 
en maakt hem glad. Daarnaast vermindert het kroezen 
en zorgt het dat de baard gemakkelijk te hanteren is.  

Bevat: Provitamine B5 (panthenol). pH-waarde: 3,0 / 
3,5 Zonder: SLES, SLS, paraffine en parabenen.

BEARD OIL CITRUS           
50 ml

BAARDOLIE CITRUS
Deze baardolie met citrusgeur heeft een hydraterende 
en verzachtende werking. De olie beschermt en 
maakt de baard glad. Vermindert kroes, waardoor de 
baard gemakkelijker te kammen en borstelen is. 

Bevat: Bio-gecertificeerde arganolie, shea-boter, 
Vitamine E, druivenpit-, avocado- katoen-, macadamia 
en olijfolie, essentiële oliën van Franse lavendel en 
citroengras. pH-waarde: //. Zonder: SLES, SLS, 
paraffine, parabenen en siliconen.

MOUSTACHE WAX         
30 ml

STYLING WAX VOOR DE SNOR
De Moustache Wax zorgt dat de vorm van de snor of 
het sikje behouden blijft.

Bevat: Shea butter, vitamine E, avocado-olie, 
essentiële olie van Franse lavendel en citroengras.  
pH-waarde: //. Zonder: SLES, SLS, paraffine, 
parabenen en siliconen.

BEARD OIL AMBER           
50 ml

BAARDOLIE AMBER
Deze baardolie hydrateert en verzacht de baard. Ook 
wordt kroezen minder. De olie zorgt daarnaast dat 
de huid minder droog aanvoelt en er minder jeuk en 
irritatie is. Met heerlijke ambergeur. 

Bevat: Bio-gecertificeerde arganolie, druivenpit-, 
avocado- katoen-, macadamia en olijfolie en vitamine 
E. pH-waarde: //. Zonder: SLES, SLS, paraffine en 
siliconen. 

SHAVE OIL           
50 ml

SCHEEROLIE
De Shave Oil gebruik je bij het scheren van de baard 
en hoofdhuid. Zorgt voor een glad resultaat. Daarnaast 
beschermt de olie de huid tegen irritaties, waardoor 
deze zacht, gevoed en beschermd blijft.

Bevat onder andere: Vitamine E, jojoba- en rijstolie, 
essentiële oliën van onder andere lavendel, bergamot, 
pepermunt en witte tijm. pH-waarde: //. Zonder: 
SLES, SLS, paraffine, parabenen en siliconen.

SHAVING MILK       
150 ml

SCHEERMELK VOOR DE BAARD
De Shaving Milk is een vloeibaar product om de
baard mee te scheren. Zorgt voor een gladder 
resultaat en het voorkomt jeuk, irritaties en roodheid. 
Geeft de huid een frisse uitstraling. Breng de Shaving 
Milk gelijkmatig aan op een droge huid aan. 

Bevat: Jojoba-, druivenpit- en avocado-olie en 
kamille-extract, zoete amandelolie, essentiële oliën 
van eucalyptus, grapefruit, citroengras, jus van 
organische aloë vera, natuurlijke suikers provitamine E 
(panthenol) en sorbitol. pH-waarde: 4,5 / 5,0
Zonder: SLES, SLS, paraffine, parabenen en siliconen. 

AFTER SHAVE GEL         
100 ml

AFTER SHAVE GEL
Een verzachtende After Shave Gel voor de huid. De 
gel wordt langzaam opgenomen en beschermt de 
huid tegen irritaties, waardoor deze zacht en gevoed 
blijft. 

Bevat: Essentiële oliën van Franse lavendel, 
rozemarijn, witte tijm, bergamot, sinaasappelen en 
mandarijnen, geranium, oregano. pH-waarde: 5,0 
/ 5,3. Zonder: SLES, SLS, paraffine, parabenen en 
siliconen.

MULTI ACTIVE BAIN
200 ml of 1000 ml

REINIGENDE SHAMPOO
Ultrazachte reinigende shampoo met een 
uitgebalanceerde pH-waarde. Deze shampoo met de 
natuurlijke geur van etherische oliën is geschikt voor 
dagelijks gebruik.

Bevat: Essentiële olie van tea tree en citroengras. 
pH-waarde: 4,5 / 5,2. Zonder: SLES, SLS, parabenen, 
synthetische kleurstoffen en parfum. 

MULTI ACTIVE LOTION           
100 ml

HOOFDHUID LOTION
Met deze Bi-fase Multi-actieve lotion behandel je 
de hoofdhuid. Spray de lotion op de hoofdhuid en 
masseer tot het volledig opgenomen is. De Multi 
Active Lotion hoeft niet uitgespoeld te worden. 

Bevat: Menthol en biologisch extract van goji-bessen. 
Essentiële oliën van citroen, bergamot, tea tree, 
rozemarijn, eucalyptus, Franse lavendel en geranium. 
pH-waarde: 5,0 / 5,5. Zonder: SLES, SLS, paraffine, 
parabenen, siliconen en alcohol.

VERZORGING BAARD VERZORGING HAAR, HUID & SNOR SCHEREN HUID, GEZICHT & BODY


