
MVRCK® ORIGINAL POMADE
En lett pomade med medium hold. Gir et naturlig 
utseende og god glans. Drysser ikke. Vaskes lett ut. 
Barbererens tips: Jo tørrere hår jo bedre hold.  
113 gr.

 275,-
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utseende og god glans. Drysser ikke. Vaskes lett ut. 
Barbererens tips: Jo tørrere hår jo bedre hold.  
113 gr.
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MVRCK® DRY PASTE
En tørr paste som er lett å fordele i håret. Medium 
hold som gir lett volum og fremhever teksturen 
i håret. Gir en matt finish. Fin til å forme frisyrer. 
Barbererens tips: Gir mer tekstur og volum i en 
cocktail med Grooming Spray. 
113 gr. 275,-
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MVRCK® GROOMING SPRAY
Føhn spray som gir lett hold og volum. Naturlig 
glans og lett tekstur. Barbererens tips: Virker som 
volumspray ved påføring inne ved roten.
215 ml.

 275,-

MVRCK® GROOMING SPRAY
Føhn spray som gir lett hold og volum. Naturlig 
glans og lett tekstur. Barbererens tips: Virker som 
volumspray ved påføring inne ved roten.
215 ml.

 275,-

MVRCK® GROOMING CREAM
Gir naturlig glans og lett hold. Shea butter myk-
gjør håret. Barbererens tips: Jobb inn i lufttørket 
hår for mer tekstur, form og kontroll.   
150 ml.

 275,-
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MVRCK® SKIN TONIC
En lett spray som fukter og pleier huden etter  
barbering. Kjølende menthol og oppfriskende 
citrus lukt gir ny energi til huden. Barbererens tips: 
Kan også brukes før barbering som fuktighets- 
giver til huden.  
215 ml. 275,-
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MVRCK® COOLING AFTERSHAVE
Fuktighetsgivende gele som roer huden og  
gir den nytt liv etter barbering. Barbererens tips: 
Kan benyttes både før og etter barbering for den 
jevneste barberingen noensinne.  
75 ml. 275,-
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MVRCK® BEARD OIL
Ideel for tørt og uregjerlig skjegg. Mykgjør skjegget 
med lett Shea butter. Lett å fordele, fukter huden 
uten å etterlate en oljete følelse. Barbererens tips: 
Kan brukes som lett fuktighetsgiver når skjegget 
virker tørt.
30 ml. 275,-
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MVRCK® SHAVE CREAM
Kremen skummes opp og gjør barberingen lettere 
med både kniv og høvel. Fukter huden og mini-
merer hudirritasjon. Byggfrø reduserer ujevnheten 
i huden før barberingen. Barbererens tips: Bruk av 
barberkost gir mer skum.  
150 ml. 275,-
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