Isle of Men to najwyższej jakości kosmetyki
dla mężczyzn, do pielęgnacji brody i włosów.
Wyselekcjonowane, naturalne składniki oraz
oryginalny, prawdziwie męski zapach, sprawiają,
że pielęgnacja brody i włosów staje się łatwiejsza
i przyjemniejsza.
NASZE PRODUKTY:
Są przebadane dermatologicznie
Nie są testowane na zwierzętach
Nie zawierają składników pochodzenia zwierzęcego
Nie zawierają olejów silikonowych, parafiny, sztucznych barwników,
konserwantów

Isle of Men is the highest quality cosmetics for
men, for the care of beard and hair. Selected,
natural ingredients and an original, truly masculine
fragrance make beard and hair care easier and
more enjoyable.
EVERY PRODUCT:
Dermatologically tested
Not tested on animals
Does not contain ingredients of animal origin
Does not contain silicone oils, paraffin wax, artificial colouring agents
or preservatives

cosmetics

PIELĘGNACJA........

ELEGANCE OIL

Olejek Elegance
Naturalny olejek do brody i skóry twarzy o klasycznym męskim zapachu. Dzięki bogatemu składowi
olejów takich jak: olejek migdałowy, olejek z pestek winogron, olejek arganowy oraz dzięki dodanej
Witaminie E, twoja skóra i broda będą świetnie nawilżone i odżywione. Olejek nie pozostawia na
skórze tłustego filmu. Brązowa, szklana butelka wydłuża trwałość produktu, przez co dłużej
utrzymuje swą wysoką jakość. Wygodna pompka ułatwia jego dozowanie. Prawdziwie męski zapach,
dzięki odpowiednio dobranym nutom zapachowym: kawowo-czekoladowej, bergamoty, geranium,
kolendry oraz ambry. Szczególnie polecany dla miłośników dobrego rumu.
KOMPOZYCJA ZAPACHOWA - nuty głowy: nuty kawowo-czekoladowe, cytryna, bergamota, nuty serca: lawenda, geranium,
kolendra, mięta, eukaliptus, jaśmin, nuty bazy: drzewne nuty paczuli i sandałowca, piżmo, wanilia, ambra.

Natural beard and facial oil with a classic masculine fragrance. Thanks to the rich composition of oils
including: almond oil, grape seed oil and argan oil, along with added Vitamin E, your skin and beard
will be perfectly moisturised and nourished. The oil leaves no greasy film on the skin. A brown glass
bottle extends the shelf life of the product, thus maintaining its high quality for longer. A convenient
pump makes dosing easier. A truly masculine fragrance, thanks to carefully selected aromatic notes:
coffee and chocolate, bergamot, geranium, coriander and ambergris. Especially recommended for
lovers of good rum.
FRAGRANCE COMPOSITION - head notes: coffee and chocolate notes, lemon, bergamot, heart notes: lavender, geranium,
coriander, mint, eucalyptus, jasmine, base notes: wooden notes of patchouli and sandalwood, musk, vanilla, ambergris.

ELEGANCE BALM

Balsam Elegance
Naturalny balsam do brody, zapewniający doskonałe
właściwości nawilżające i odżywiające brody oraz skóry
twarzy. Dodatkowo zawarte w nim Masło Shea oraz
naturalny Pszczeli Wosk sprawiają, że balsam ma postać
lekkiej pasty, która świetnie pomoże Ci ułożyć brodę
i zapobiegnie odstawaniu włosów. Prawdziwie męski
zapach, dzięki odpowiednio dobranym nutom zapachowym:
kawowo-czekoladowej, bergamoty, geranium, kolendry
oraz ambry. Szczególnie polecany dla miłośników dobrego
rumu.
KOMPOZYCJA ZAPACHOWA - nuty głowy: nuty kawowo-czekoladowe, cytryna, bergamota, nuty serca: lawenda, geranium, kolendra, mięta, eukaliptus, jaśmin, nuty
bazy: drzewne nuty paczuli i sandałowca, piżmo, wanilia, ambra.

A natural beard balm that provides excellent moisturising and nourishing properties for both beards and skin. Additionally,
it contains shea butter and natural beeswax, which makes the balm a lightweight paste that will help you style your beard and
prevent frizzy hair. A truly masculine fragrance, thanks to carefully selected aromatic notes: coffee and chocolate, bergamot,
geranium, coriander and ambergris. Especially recommended for lovers of good rum.
FRAGRANCE COMPOSITION - head notes: coffee and chocolate notes, lemon, bergamot, heart notes: lavender, geranium, coriander, mint, eucalyptus, jasmine, base
notes: wooden notes of patchouli and sandalwood, musk, vanilla, ambergris.

ELEGANCE BEARD SHAMPOO

Szampon do brody Elegance
Naturalny szampon do brody do codziennego stosowania. Zawarte w nim składniki oraz odpowiednio
dobrane PH, sprawiają, że broda po umyciu jest miękka, świetnie nawilżona oraz łatwo się
rozczesuje. Zawarty w nim ekologiczny ekstrakt z perzu wspomaga odżywienie i nawilżenie skóry
oraz włosów, natomiast proteiny roślinne niwelują łamliwość włosa oraz poprawiają jego objętość.
W połączeniu z olejkiem lub balsamem broda świetnie się układa. Szampon świetnie myje oraz
dobrze się pieni. Prawdziwie męski zapach, dzięki odpowiednio dobranym nutom zapachowym:
kawowo-czekoladowej, bergamoty, geranium, kolendry oraz ambry. Szczególnie polecany dla
miłośników dobrego rumu.
KOMPOZYCJA ZAPACHOWA - nuty głowy: nuty kawowo-czekoladowe, cytryna, bergamota, nuty serca: lawenda, geranium,
kolendra, mięta, eukaliptus, jaśmin, nuty bazy: drzewne nuty paczuli i sandałowca, piżmo, wanilia, ambra.

Natural beard shampoo for everyday use. The ingredients it contains, and the right pH, make the
beard soft, perfectly moisturised and easy to comb after washing. The organic couch grass extract
helps to nourish and moisturise the skin and hair, while plant proteins eliminate hair brittleness and
boost its volume. Use in combination with oil or balm for a great-looking beard The shampoo is great
for washing and creates a good lather. A truly masculine fragrance, thanks to carefully selected
aromatic notes: coffee and chocolate, bergamot, geranium, coriander and ambergris. Especially
recommended for lovers of good rum.
FRAGRANCE COMPOSITION - head notes: coffee and chocolate notes, lemon, bergamot, heart notes: lavender, geranium,
coriander, mint, eucalyptus, jasmine, base notes: wooden notes of patchouli and sandalwood, musk, vanilla, ambergris.

ELEGANCE BEARD SHAMPOO

Szampon do włosów Elegance
Naturalny szampon do włosów. Zawarte w nim naturalne składniki nie podrażniają oraz nie
wysuszają włosów, co pozwala na częste, codzienne stosowanie. Zawarty w nim ekologiczny
ekstrakt z perzu wspomaga odżywienie i nawilżenie skóry oraz włosów, natomiast proteiny roślinne
niwelują łamliwość włosa oraz poprawiają jego objętość Butelka 250 ml starcza na długo,
a zastosowana wygodna pompka ułatwia jego dozowanie. Szampon świetnie myje oraz dobrze się
pieni. Prawdziwie męski zapach, dzięki odpowiednio dobranym nutom zapachowym: kawowoczekoladowej, bergamoty, geranium, kolendry oraz ambry. Szczególnie polecany dla miłośników
dobrego rumu.
KOMPOZYCJA ZAPACHOWA - nuty głowy: nuty kawowo-czekoladowe, cytryna, bergamota, nuty serca: lawenda, geranium,
kolendra, mięta, eukaliptus, jaśmin, nuty bazy: drzewne nuty paczuli i sandałowca, piżmo, wanilia, ambra.

Natural shampoo. The natural ingredients it contains do not irritate or dry out the hair, which allows
for frequent, daily use. The organic couch grass extract helps to nourish and moisturise the skin and
hair, while plant proteins eliminate hair brittleness and boost its volume. A 250 ml bottle is sufficient
for long-time use and a convenient pump makes dosing easier. The shampoo is great for washing
and creates a good lather. A truly masculine fragrance, thanks to carefully selected aromatic notes:
coffee and chocolate, bergamot, geranium, coriander and ambergris. Especially recommended for
lovers of good rum.
FRAGRANCE COMPOSITION - head notes: coffee and chocolate notes, lemon, bergamot, heart notes: lavender, geranium,
coriander, mint, eucalyptus, jasmine, base notes: wooden notes of patchouli and sandalwood, musk, vanilla, ambergris.

RATTLE&HUM OIL

Olejek Rattle&Hum
Naturalny olejek do brody i skóry twarzy o klasycznym męskim zapachu. Dzięki bogatemu składowi
olejów takich jak: olejek migdałowy, olejek z pestek winogron, olejek arganowy oraz dzięki dodanej
Witaminie E, twoja skóra i broda będą świetnie nawilżone i odżywione. Olejek nie pozostawia na
skórze tłustego filmu. Brązowa, szklana butelka wydłuża trwałość produktu, przez co dłużej
utrzymuje swą wysoką jakość. Wygodna pompka ułatwia jego dozowanie. Prawdziwie męski zapach,
dzięki odpowiednio dobranym nutom zapachowym: cytrusy, grapefruit, cedr, geranium, ambra,
wetiwer. Szczególnie polecany dla miłośników dobrego ginu.
KOMPOZYCJA ZAPACHOWA - nuty głowy: cytrusy, grapefruit, fiołek, nuty serca: cedr, geranium, tymianek, nuty bazy: cedr,
ambra, piżmo, wetiwer.

Natural beard and facial oil with a classic masculine fragrance. Thanks to the rich composition of oils
including: almond oil, grape seed oil and argan oil, along with added Vitamin E, your skin and beard
will be perfectly moisturised and nourished. The oil leaves no greasy film on the skin. A brown glass
bottle extends the shelf life of the product, thus maintaining its high quality for longer.
A convenient pump makes dosing easier. A truly masculine fragrance, thanks to the carefully
selected aromatic notes: citrus, grapefruit, cedar, geranium, ambergris and vetiver. Especially
recommended for lovers of good gin.
FRAGRANCE COMPOSITION - head notes: citrus, grapefruit, violet, heart notes: cedar, geranium, thyme, base notes: cedar,
ambergris, musk, vetiver.

RATTLE&HUME BALM

Balsam Rattle&Hum
Naturalny balsam do brody, zapewniający doskonałe
właściwości nawilżające i odżywiające brody oraz skóry
twarzy. Dodatkowo zawarte w nim Masło Shea oraz
naturalny Pszczeli Wosk sprawiają, że balsam ma postać
lekkiej pasty, która świetnie pomoże Ci ułożyć brodę
i zapobiegnie odstawaniu włosów. Prawdziwie męski
zapach, dzięki odpowiednio dobranym nutom zapachowym: cytrusy, grapefruit, cedr, geranium, ambra,
wetiwer. Szczególnie polecany dla miłośników dobrego
ginu.
KOMPOZYCJA ZAPACHOWA - nuty głowy: cytrusy, grapefruit, fiołek, nuty serca: cedr, geranium, tymianek, nuty bazy: cedr, ambra, piżmo, wetiwer.

A natural beard balm that provides excellent moisturising and nourishing properties for both beards and skin. Additionally, it
contains shea butter and natural beeswax, which makes the balm a lightweight paste that will help you style your beard and
prevent frizzy hair. A truly masculine fragrance, thanks to the carefully selected aromatic notes: citrus, grapefruit, cedar,
geranium, ambergris and vetiver. Especially recommended for lovers of good gin.
FRAGRANCE COMPOSITION - head notes: citrus, grapefruit, violet, heart notes: cedar, geranium, thyme, base notes: cedar, ambergris, musk, vetiver.

RATTLE&HUM BEARD SHAMPOO

Szampon do brody Rattle&Hum
Naturalny szampon do brody do codziennego stosowania. Zawarte w nim składniki oraz odpowiednio
dobrane PH, sprawiają, że broda po umyciu jest miękka, świetnie nawilżona oraz łatwo się
rozczesuje. Zawarty w nim ekologiczny ekstrakt z perzu wspomaga odżywienie i nawilżenie skóry
oraz włosów, natomiast proteiny roślinne niwelują łamliwość włosa oraz poprawiają jego objętość.
W połączeniu z olejkiem lub balsamem broda świetnie się układa. Szampon świetnie myje oraz
dobrze się pieni. Butelka 150 ml starcza na długo, a zastosowana wygodna pompka ułatwia jego
dozowanie. Prawdziwie męski zapach, dzięki odpowiednio dobranym nutom zapachowym: cytrusy,
grapefruit, cedr, geranium, ambra, wetiwer. Szczególnie polecany dla miłośników dobrego ginu.
KOMPOZYCJA ZAPACHOWA - nuty głowy: cytrusy, grapefruit, fiołek, nuty serca: cedr, geranium, tymianek, nuty bazy: cedr,
ambra, piżmo, wetiwer.

Natural beard shampoo for everyday use. The ingredients it contains, and the right pH, make the
beard soft, perfectly moisturised and easy to comb after washing. The organic couch grass extract it
contains helps to nourish and moisturise the skin and hair, whilst plant proteins eliminate hair
brittleness and improve its volume. Use in combination with oil or balm for a great-looking beard The
shampoo is great for washing and creates a good lather. A 150 ml bottle is sufficient for long-time
use and a convenient pump makes dosing easier. A truly masculine fragrance, thanks to the
appropriately selected aromatic notes: citrus, grapefruit, cedar, geranium, ambergris, vetiver.
Especially recommended for lovers of good gin.
FRAGRANCE COMPOSITION - head notes: citrus, grapefruit, violet, heart notes: cedar, geranium, thyme, base notes: cedar,
ambergris, musk, vetiver.

RATTLE&HUM BEARD SHAMPOO

Szampon do włosów Rattle&Hum
Naturalny szampon do włosów. Zawarte w nim naturalne składniki nie podrażniają oraz nie
wysuszają włosów, co pozwala na częste, codzienne stosowanie. Zawarty w nim ekologiczny
ekstrakt z perzu wspomaga odżywienie i nawilżenie skóry oraz włosów, natomiast proteiny roślinne
niwelują łamliwość włosa oraz poprawiają jego objętość. Butelka 250 ml starcza na długo,
a zastosowana wygodna pompka ułatwia jego dozowanie. Szampon świetnie myje oraz dobrze się
pieni. Prawdziwie męski zapach, dzięki odpowiednio dobranym nutom zapachowym: cytrusy,
grapefruit, cedr, geranium, ambra, wetiwer. Szczególnie polecany dla miłośników dobrego ginu.
KOMPOZYCJA ZAPACHOWA - nuty głowy: cytrusy, grapefruit, fiołek, nuty serca: cedr, geranium, tymianek, nuty bazy: cedr,
ambra, piżmo, wetiwer.

Natural hair shampoo. The natural ingredients it contains do not irritate or dry out the hair, which
allows for frequent, daily use. The organic couch grass extract helps to nourish and moisturise the
skin and hair, whilst plant proteins eliminate hair brittleness and improve its volume. A 250 ml bottle
is sufficient for long-time use and a convenient pump makes dosing easier. The shampoo is great for
washing and creates a good lather. A truly masculine fragrance, thanks to the carefully selected
aromatic notes: citrus, grapefruit, cedar, geranium, ambergris and vetiver. Especially recommended
for lovers of good gin.
FRAGRANCE COMPOSITION - head notes: citrus, grapefruit, violet, heart notes: cedar, geranium, thyme, base notes: cedar,
ambergris, musk, vetiver.

UNDERGROUND OIL

Olejek Underground
Naturalny olejek do brody i skóry twarzy o klasycznym męskim zapachu. Dzięki bogatemu składowi
olejów takich jak: olejek migdałowy, olejek z pestek winogron, olejek arganowy oraz dzięki dodanej
Witaminie E, twoja skóra i broda będą świetnie nawilżone i odżywione. Olejek nie pozostawia na
skórze tłustego filmu. Brązowa, szklana butelka wydłuża trwałość produktu, przez co dłużej
utrzymuje swą wysoką jakość. Wygodna pompka ułatwia jego dozowanie. Prawdziwie męski zapach,
dzięki odpowiednio dobranym nutom zapachowym: kawowo-czekoladowej, bergamoty, geranium,
kolendry oraz ambry. Szczególnie polecany dla miłośników dobrej tequili.
KOMPOZYCJA ZAPACHOWA - nuty głowy: grapefruit, mandarynka, cytryna, nuty serca: mięta, bazylia, nuty morsko-ozonowe,
nuty bazy: wetiwer, paczula, cedr, piżmo.

Natural beard and facial oil with a classic masculine fragrance. Thanks to the rich composition of oils
including: almond oil, grape seed oil and argan oil, along with added Vitamin E, your skin and beard
will be perfectly moisturised and nourished. The oil leaves no greasy film on the skin. A brown glass
bottle extends the shelf life of the product, thus maintaining its high quality for longer.
A convenient pump makes dosing easier. A truly masculine fragrance, thanks to carefully selected
aromatic notes: coffee and chocolate, bergamot, geranium, coriander and ambergris. Especially
recommended for lovers of good tequila.
FRAGRANCE COMPOSITION - head notes: grapefruit, mandarin, lemon, heart notes: mint, basil, sea and ozone notes, base
notes: vetiver, patchouli, cedar, musk.

UNDERGROUND BALM

Balsam Underground
Naturalny balsam do brody, zapewniający doskonałe
właściwości nawilżające i odżywiające brody oraz skóry
twarzy. Dodatkowo zawarte w nim Masło Shea oraz
naturalny Pszczeli Wosk sprawiają, że balsam ma postać
lekkiej pasty, która świetnie pomoże Ci ułożyć brodę
i zapobiegnie odstawaniu włosów. Prawdziwie męski
zapach, dzięki odpowiednio dobranym nutom zapachowym:
kawowo-czekoladowej, bergamoty, geranium, kolendry
oraz ambry. Szczególnie polecany dla miłośników dobrej
tequili.
KOMPOZYCJA ZAPACHOWA - nuty głowy: grapefruit, mandarynka, cytryna, nuty serca: mięta, bazylia, nuty morsko-ozonowe, nuty bazy: wetiwer, paczula, cedr,
piżmo.

A natural beard balm that provides excellent moisturising and nourishing properties for both beards and skin. Additionally, it
contains shea butter and natural beeswax, which makes the balm a lightweight paste that will help you style your beard and
prevent frizzy hair. A truly masculine fragrance, thanks to carefully selected aromatic notes: coffee and chocolate, bergamot,
geranium, coriander and ambergris. Especially recommended for lovers of good tequila.
FRAGRANCE COMPOSITION - head notes: grapefruit, mandarin, lemon, heart notes: mint, basil, sea and ozone notes, base notes: vetiver, patchouli, cedar, musk.

UNDERGROUND BEARD SHAMPOO

Szampon do brody Underground
Naturalny szampon do brody do codziennego stosowania. Zawarte w nim składniki oraz odpowiednio
dobrane PH, sprawiają, że broda po umyciu jest miękka, świetnie nawilżona oraz łatwo się rozczesuje.
Zawarty w nim ekologiczny ekstrakt z perzu wspomaga odżywienie i nawilżenie skóry oraz włosów,
natomiast proteiny roślinne niwelują łamliwość włosa oraz poprawiają jego objętość. W połączeniu
z olejkiem lub balsamem broda świetnie się układa. Szampon świetnie myje oraz dobrze się pieni.
Butelka 150 ml starcza na długo, a zastosowana wygodna pompka ułatwia jego dozowanie.
Prawdziwie męski zapach, dzięki odpowiednio dobranym nutom zapachowym: kawowo-czekoladowej,
bergamoty, geranium, kolendry oraz ambry. Szczególnie polecany dla miłośników dobrej tequili.
KOMPOZYCJA ZAPACHOWA - nuty głowy: grapefruit, mandarynka, cytryna, nuty serca: mięta, bazylia, nuty morsko-ozonowe,
nuty bazy: wetiwer, paczula, cedr, piżmo.

Natural beard shampoo for everyday use. The ingredients it contains, and the right pH, make the
beard soft, perfectly moisturised and easy to comb after washing. The organic couch grass extract
helps to nourish and moisturise the skin and hair, while plant proteins eliminate hair brittleness and
boost its volume. Use in combination with oil or balm for a great-looking beard The shampoo is great
for washing and creates a good lather. A 150 ml bottle is sufficient for long-time use and a
convenient pump makes dosing easier. A truly masculine fragrance, thanks to carefully selected
aromatic notes: coffee and chocolate, bergamot, geranium, coriander and ambergris. Especially
recommended for lovers of good tequila.
FRAGRANCE COMPOSITION - head notes: grapefruit, mandarin, lemon, heart notes: mint, basil, sea and ozone notes, base
notes: vetiver, patchouli, cedar, musk.

UNDERGROUND BEARD SHAMPOO

Szampon do włosów Underground
Naturalny szampon do włosów. Zawarte w nim naturalne składniki nie podrażniają oraz nie
wysuszają włosów, co pozwala na częste, codzienne stosowanie. Zawarty w nim ekologiczny
ekstrakt z perzu wspomaga odżywienie i nawilżenie skóry oraz włosów, natomiast proteiny roślinne
niwelują łamliwość włosa oraz poprawiają jego objętość Butelka 250 ml starcza na długo,
a zastosowana wygodna pompka ułatwia jego dozowanie. Szampon świetnie myje oraz dobrze się
pieni. Prawdziwie męski zapach, dzięki odpowiednio dobranym nutom zapachowym: kawowoczekoladowej, bergamoty, geranium, kolendry oraz ambry. Szczególnie polecany dla miłośników
dobrej tequili.
KOMPOZYCJA ZAPACHOWA - nuty głowy: grapefruit, mandarynka, cytryna, nuty serca: mięta, bazylia, nuty morsko-ozonowe,
nuty bazy: wetiwer, paczula, cedr, piżmo.

Natural shampoo. The natural ingredients it contains do not irritate or dry out the hair, which allows
for frequent, daily use. The organic couch grass extract helps to nourish and moisturise the skin and
hair, while plant proteins eliminate hair brittleness and boost its volume. A 250 ml bottle is sufficient
for long-time use and a convenient pump makes dosing easier. The shampoo is great for washing
and creates a good lather. A truly masculine fragrance, thanks to carefully selected aromatic notes:
coffee and chocolate, bergamot, geranium, coriander and ambergris. Especially recommended for
lovers of good tequila.
FRAGRANCE COMPOSITION - head notes: grapefruit, mandarin, lemon, heart notes: mint, basil, sea and ozone notes, base
notes: vetiver, patchouli, cedar, musk.

MEDIUM-SIZED ISLE OF MEN BEARD AND MOUSTACHE BRUSH

Kartacz Isle of Men do brody i wąsów
Zainspirowany pięknem natury, wyprodukowany z najlepszych materiałów w sercu Europy. Idealne narzędzie do

codziennej pielęgnacji każdej długości brody. Utrzymuje czysty, lśniący oraz zdrowy zarost. Dzięki
ergonomicznemu kształtowi oraz topowym materiałom jest prosty i wygodny w użyciu.
Wymiary: 5 cm x 9 cm
Ekologiczne drewno bukowe certyfikowane FSC® ( www.fsc.org )
Włosie naturalne z dzika rozczesuje brodę oraz dodaje jej lśnienia
Redukuje suchość skóry
Wykończony ręcznie z dbałością o szczegóły
Poduszka pneumatyczna wykonana z naturalnej gumy
Pytaj o certyfikowane produkty FSC®

Inspired by the beauty of nature, made from the best materials in the heart of Europe. An ideal tool
for daily care for beards of any length. It keeps your beard clean, shiny and healthy. Thanks to its
ergonomic shape and top-quality materials, it is easy and comfortable to use.
Color: dark walnut
Dimensions: 5 cm x 9 cm
FSC® certified organic beechwood (www.fsc.org)
Wild boar hair brushes your beard and adds a glossy shine
Reduces skin dryness
Hand-finished with attention to detail
Pneumatic cushion made of natural rubber
Ask about FSC® certified products

parfumes

PERFUMY ......

Perfumy Isle of Men zostały opracowane
we współpracy z najlepszymi francuskimi
specjalistami. Niewątpliwą zaletą naszych
perfum jest długotrwały oraz niepowtarzalny
zapach, który wyróżni z tłumu każdego
prawdziwego mężczyznę.
The Isle of Men perfume were developed in
cooperation with the best French specialists.
They are distinguished by a long-lasting and unique
fragrance that will distinguish every real man from
the crowd.

fragrances

PERFUMY..........

Rattle&Hum
Zapach Rattle&Hum aromatyczno-drzewny, świeży. Połączenie
eleganckiego trybu życia ze sportowym. Dla mężczyzn, lubiących stawiać
sobie wysokie poprzeczki i cele. Przywołuje wspomnienia, które panowie
cenią sobie najbardziej. Idealnie pasuje do każdej pory roku i na wszystkie
wyjątkowe okazje, na których chce się skupić na sobie uwagę.
NUTY ZAPACHOWE - akordy: aromatyczny, leśny, przyprawowy, świeży korzenny, nuty głowy:
cytryna, grejpfrut, pomarańcza, mandarynka, bergamotka, nuty serca: pieprz, magnolia, jaśmin,
galbanum, paczula, imbir, nuty bazy: piżmo, cedr, paczula, mech, szałwia, kardamon, wetyweria.
SKŁADNIKI (INCI): Alcohol denat., Aqua, Parfum, Limonene, Linalool, Citronellol, Citral, Geraniol,
Coumarin, Benzyl Benzoate, Eugenol, Isoeugenol.

Rattle&Hum fragrance is aromatic, woody and fresh. This is the
combination of an elegant lifestyle with a sporty one. For men who like to
set high standards and targets. It evokes memories that gentlemen
cherish the most. It is perfect for any season of the year and for all special
occasions that you want to focus on.
FRAGRANCE NOTES - chords: aromatic, forest, spicy, fresh spicy, top notes: lemon,
grapefruit, orange, mandarin, bergamot, heart notes: pepper, magnolia, jasmine, galbanum,
patchouli, ginger, base notes: musk, cedar, patchouli, moss, sage, cardamom, vetiver.
INGRIDIENTS (INCI): Alcohol denat., Aqua, Parfum, Limonene, Linalool, Citronellol, Citral, Geraniol,
Coumarin, Benzyl Benzoate, Eugenol, Isoeugenol.

Underground
Zapach Underground aromatyczno-cytrusowy. Stworzony dla
mężczyzn prowadzących aktywny i zdrowy tryb życia. Bardzo
dynamiczny i kuszący. Idealny dla mężczyzn lubiących podejmować
wyzwania, ale i takich, którzy nie wstydzą się swojej wrażliwości.
NUTY ZAPACHOWE - akordy: aromatyczny, cytrusowy, delikatnie pikantny, nuty głowy:
cytryna, bergamotka, limonka, piżman właściwy, nuty serca: szałwia, fiołek, figa, nuty
bazy: piżmo, drzewo cedrowe, ambroxan. SKŁADNIKI (INCI): Alcohol denat., Aqua, Parfum,
Limonene, Citral, Coumarin, Linalool, Geraniol.

Underground fragrance is aromatic-citrus. Created for men leading an
active and healthy lifestyle. Very dynamic and tempting. Perfect for
men who like to take up challenges, but also for those who are not
ashamed of their sensitivity.
FRAGRANCE NOTES - chords: aromatic, citrusy, slightly spicy, top notes: lemon,
bergamot, lime, musk, heart notes: sage, violet, fig, base notes: musk, cedar wood,
ambroxan. INGRIDIENTS (INCI): Alcohol denat., Aqua, Parfum, Limonene, Citral, Coumarin,
Linalool, Geraniol.

Unfrogettable
Zapach Unforgettable przyprawowo-aromatyczny. Kusi, uwodzi i hipnotyzuje każdego z kim ma kontakt. Wprowadzi każdego
dżentelmena w aurę nocnej zabawy, niezapomnianych przeżyć i męskiego szyku, dzięki któremu trudno nie poczuć się
luksusowo i pewnie siebie. Zapach pasuje do zwykłego ponurego dnia, który dzięki niemu stanie się pogodnym. Odpowiedni
także na specjalne okazje, przy których pragnie się być pełnym optymizmu.
NUTY ZAPACHOWE - akordy: aromatyczny, ciepły korzenny, przyprawowy, nuty głowy: zielona limonka, ziarno różowego pieprzu, nuty zielone, nuty serca:
aksamitka, nuty morskie, konfitura poziomkowa, nuty bazy: białe piżmo, cedr, cardamon. SKŁADNIKI (INCI): Alcohol denat., Aqua, Parfum, Linalool, Limonene, Coumarin,
Citral, Cinnamal, Geraniol, Citronellol.

Unforgettable fragrance, spicy-aromatic. It tempts, seduces and hypnotizes everyone with whom it comes into contact. It will
introduce every gentleman to the aura of night fun, unforgettable experiences and masculine chic, thanks to which it is difficult
not to feel luxurious and confident. The fragrance suits an ordinary gloomy day, which will make it a serene day. It is also
suitable for special occasions when you want to be full of optimism.
FRAGRANCE NOTES - chords: aromatic, warm, spicy, top notes: green lime, pink peppercorns, green notes, heart notes: marigold, sea notes, wild strawberry jam,
base notes: white musk, cedar, cardamon. INGRIDIENTS (INCI): Alcohol denat., Aqua, Parfum, Linalool, Limonene, Coumarin, Citral, Cinnamal, Geraniol, Citronellol.

