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Vonsace -MęskaRzecz

Dlaczegomy?

Wiemy czego szukasz. Mężczyźni wymagają doskonałej, łatwej w użyciu pielęgnacji,
która dobrzewygląda, jest przyjemnawdotyku i ładnie pachnie.
Szukasz prostych rozwiązań dla włosów, brody i skóry? Szukasz produktów, które są
dobrze zaprojektowane i precyzyjnie wykonane - jakość i rzemieślnicze wzornictwo
mają znaczenie.

Dlatego jesteśmy, Vonsace łączący tradycję z nowoczesnością. Dziś oddajemy
w Twoje ręce doskonałe, naturalne szczotki do pielęgnacji brody oraz oleje i balsamy
do brody, jutro w naszej ofercie znajdziesz męskie mydła, szampony oraz akcesoria do
codziennej higieny.



Olejki do
brody
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Olejek do brody Vespero

Olejek do brody Vespero 10ml Vonsace

EAN CODE: 5904310928342

SKU: V-OV10

Olejek do brody Vespero 30ml Vonsace

EAN CODE: 5904310928366

SKU: V-OV30

Olejek do brody to najlepsza, bo naturalna pielęgnacja skóry i zarostu. Starannie dobrane składniki wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają
działanie. Dzięki temu będziesz cieszył się zdrową skórą i brodą, która będzie prawdziwą ozdobąTwojej twarzy. Olejek do brody jest niezbędny,
by nadać piękny połysk i uelastycznić włosy. Cenne składniki z naturalnych olejków odżywiają skórę i cebulki włosów. Jak działa olejek do brody
Vespero?Tajemnica tkwiw jego składzie.

Olejek arganowy, olejek jojoba, olejekmakadamia, olej abisyński,witaminaE;

Wczympomagaolejekdobrody?

Masz szary, szorstki zarost? A może zmagasz się ze zmianami trądzikowymi, które utrudniają zapuszczanie brody? Aby zarost zdobił Twoją
twarz, musi być odpowiednio wypielęgnowany. Olejek do brody to najlepsze rozwiązanie, ponieważ naturalne substancje działają zarówno na
kondycję włosów, jak i normalizują stan skóry. Olejki zawarte w naszych produktach nie zatykają porów skóry, za to pomagają wyregulować
pracę gruczołów łojowychna skórze.

Dlaczegowartostosowaćolejekdobrody?

Każdy brodacz chce, by jego zarost był elastyczny, miał piękny połysk. Regularne stosowanie olejku do brody daje właśnie taki efekt. Ale nie
chodzi tylko o wygląd zewnętrzny zarostu. Olejek do brody działa również od wewnątrz. Cenne składniki odżywcze wnikają w skórę i cebulki
włosów, natomiast od zewnątrz chronią przed działaniem czynników środowiskowych.

Olejek do brodywarto stosować już od dnia decyzji o zapuszczaniu zarostu. Synergiczne działanie jego naturalnych składników to sposób na
piękny, elastyczny i bujny zarost.
Broda powinna również pięknie pachnieć, dlatego kompozycja zapachowa naszych olejkuVespero została bardzo starannie przemyślana. Jego

zapach jest oczywisty, najpierw świeży, następnie korzenny, na koniec słodki. Będziesz wokół siebie roztaczał niesamowity zapach, który z
pewnością pozostajewpamięci.

Piramida zapachowaVespero:

Góra:Czarny pieprz,Cytryna♦Środek:Wetiwer, Kadzidło,Gałkamuszkatołowa♦Baza:Cedr, Paczula, Ambra,Wanilia

Olejekdobrody, który zastąpi perfumy.

Nie od dziś wiadomo, że zapach perfum najdłużej utrzymuje się na włosach.Olejek do brody stosujemy nie tylko po to, by ją pielęgnować, ale
również, by nadać jej piękny zapach. Jak powinna pachnieć zadbana męska broda? Świeżo i energetyzująco, ale jednocześnie nieco egzotycznie.
Dlatego skomponowaliśmy zapach, który w pierwszej chwili upaja owocowymi nutami, by przejść w bardziej zdecydowane akcenty, na koniec
mocnowyczuwalne piżmo i orientalne drzewo sandałowe.
Olejek na dzień Egunero ma wyjątkowy, niezapomniany bukiet. Twoja broda będzie roztaczać zapach, obok którego trudno przejść

obojętnie. Przyjemny, lekki, a jednocześnie bardzomęski i intrygujący.

Piramida zapachowaEgunero:

Góra: Jabłko, Ananas, Różowypieprz,Mandarynka♦Środek:Wetiwer, Paczula, Benzoes♦Baza:Piżmo,Tonka,Drzewo sandałowe

Dostępnywdwóch pojemnościach 10 i 30ml

Olejek do brody Egunero

Olejek do brody Egunero 10ml Vonsace

EAN CODE: 5904310928359

SKU: V-OE10

Olejek do brody Egunero 30ml Vonsace

EAN CODE: 5904310928373

SKU: V-OE30
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Balsamy
Do Brody
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Balsam Do Brody Vespero

Balsam do brody Vespero 50ml Vonsace

EAN CODE: 5904310928380

SKU: V-BV50

Chceszmieć idealniewyglądającąbrodę?

Balsamy do brody to produkty, które pomogą Ci osiągnąć ten efekt. Samo zapuszczenie brody to za mało - aby wyglądać
modnie, Twoja broda musi być regularnie pielęgnowana za pomocą skutecznych kosmetyków. Vonsace.pl to miejsce, gdzie
znajdziesz najlepsze olejki i balsamy do brody renomowanychmarek oraz naturalne preparaty z polskichmanufaktur. Dzięki nim
Twoja broda będzie zdrowo lśnić.

Zadbajobrodę iwąsy –naturalnie!

Dlaczego warto używać balsamu do brody?To proste – zdrowy i wypielęgnowany zarost świetnie wygląda. Balsam pielęgnuje nie
tylko włosy, ale również skórę twarzy. Już po kilku aplikacjach zobaczysz, jak poprawiła się kondycja włosów, a skóra pod zarostem
jest zdrowa i odżywiona.

Na Vonsace.pl znajdziesz balsamy do brody na bazie naturalnych składników. Dzięki nim zarost będzie bujny i błyszczący
zdrowympołyskiem. Ich zaletą jest również zapach –możeszwybrać nuty świeże i owocowe lub typowomęskie – korzenne.

Piramida zapachowaVespero:

Góra:Czarny pieprz,Cytryna♦Środek:Wetiwer, Kadzidło,Gałkamuszkatołowa♦Baza:Cedr, Paczula, Ambra,Wanilia

6



Akcesoria
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Kartacz szczotka do brody
mała Vonsace

Kartacz szczotka do brody mała Vonsace

Wymiary: 3x8 cm

Kolor ciemny orzech

KARTACZSZCZOTKADOBRODY VONSACE

Kartacz/Szczotka do brody dla prawdziwych facetów - twarde naturalnewłosie zapanuje nawet nad najbardziej niesfornym zarostem.
Regularne szczotkowanie zarostuwpływa pozytywnie na jegowygląd i zdrowie, a także dba o skórę twarzy podnim.

BAWEŁNIANYWORECZEKDOPRZECHOWYWANIASZCZOTKIWZESTAWIE

Zczego to?

• Ekologiczne drewnobukowe certyfikowane FSC ® (www.fsc.org )
• Włosie naturalne z dzika rozczesuje brodę oraz dodaje jej lśnienia
• Redukuje suchość skóry
• Idealna do dłuższej brody
• Wykończony ręcznie z dbałością o szczegóły
• Poduszka pneumatycznawykonana z naturalnej gumy

Kolor ciemny orzech

Wymiary:
mała: 3x8 cm
śtednia: 5x9 cm
duża: 6,5x12 cm

Kartacz szczotka do brody
średnia Vonsace

Kartacz szczotka do brody średnia Vonsace

Wymiary: 5x9 cm

Kolor ciemny orzech

Kartacz szczotka do brody
duża Vonsace

EAN CODE: 5904310928311

SKU: V-SK

Kartacz szczotka do brody duża Vonsace

Wymiary: 6,5x12 cm

Kolor ciemny orzech

EAN CODE: 5904310928335

SKU: V-DK

EAN CODE: 5904310928304

SKU: V-MK
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Bardzo elegancka, poręczna okrągła szczotka

Wyprodukowana zmyślą o dbających o siebiemężczyznach.

Roller został wykonany w Polsce z certyfikowanego drewna bukowego (certyfikat FSC®) - w połączeniu z żyłką nylonową zakończoną kulką z
naturalnej żywicy doskonale zadba oTwojewłosy i brodę.

Konstrukcja szczotki jest przemyślana w każdym detalu, jest poręczna, wytrzymała a w całości doskonale rozczesuje włosy bez ich
elektryzowania.

Antystatyczna, pobudza krążenie skóry, przyśpieszawzrostwłosa no i idealnie stylizuje fryzurę.Moc.

Ergonomiczny uchwyt szczotki jest wykonany zmocnego iwytrzymałego drewna i będzie trwać przezwiele lat.

Ponadto polerowany drewniany uchwyt zapewniawspaniałe uczucie podczas stylizacji

Wymiary: 22x,4 cm

Ergonomiczny roller
do włosów i brody Vonsace

Ergonomiczny roller do włosów i brody Vonsace

Wymiary: 22x,4 cm

Kolor orzech

Ergonomiczny roller
do włosów i brody Vonsace

Ergonomiczny roller do włosów i brody Vonsace

Wymiary: 22x,4 cm

Kolor ciemny orzech (brunatny)

EAN CODE: 5904310928397

SKU: V-RJ

EAN CODE: 5905311766018

SKU: V-RB
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Drewniany grzebień do brodyVONSACEwetui

Grzebień do brody Vonsace w etui to doskonały, elegancki, poręczny atrybut każdego brodacza. Grzebienie są wykonane z dobrej jakości
naturalnego drewna brzoskwiniowego.Grzebień zapakowany jest w stylowe eleganckie etui zwegańskiej eko skóry – 100%vegan.

Grawerowane logo Vonsace, kompaktowe rozmiary, bezpieczne i wygodne etui. Miej go zawsze przy sobie, dzięki poręcznemu rozmiarowi
możeszwkażdej sytuacji zadbać o swoją brodę.Gdziekolwiek będzieszTwój grzebień będzie bezpiecznyw eleganckim etui
Drewniany grzebień do brody Vonsace, dzięki swoim rozmiarom i kształtowi zdecydowanie, wygodnie i świetnie leży w dłoni. Drewno jest
lekkie a wygląd pewny.Drewniany grzebień do brody doskonale poradzi sobie w rozczesaniem każdej brody, podobnie jak z rozprowadzeniem
naniej olejku lub balsamu - grzebień to akcesoriumwielozadaniowe dla brodacza

Drewniany grzebień
do brody Vonsace

Drewniany grzebień do brody VONSACE w etui

Kolor heban

EAN CODE: 5905311766001

SKU: V-GB

Ręcznik do brody
frotte Vonsace

Ręcznik do brody frotte Vonsace

Kolor czarny

Gramatura 400 g/m²

Wymiary: 30 × 50 cm

10

Ręcznik do twarzy frotteVONSACE

Ręcznik do twarzy jest niezbędnym akcesorium w codziennej pielęgnacji. Warto mieć osobisty ręcznik do twarzy, z którego tylko Ty będziesz
korzystać.AbyCi toułatwić, stworzyliśmyręcznikiooptymalnymkształcie i rozmiarach.Nawieszakubędzie sięwyróżniał, ponieważwyhaftowaliśmyna
nimnasze logo.Dzięki temubędzieszmógłsięgnąćponiegoodruchowopokażdymzabieguhigienicznymipielęgnacyjnymtwarzy.

Ręcznik do twarzyVonsace specyfikacja:

• Materiał: bawełna frotte z certyfikatemOEKO-TEX® Standard 100,
• Gramatura 400 g/m²,
• Wymiary: 30 × 50 cm,
• Normy: PN-EN14697:2007.

EAN CODE: 5904310928328

SKU: V-RM



ZESTAWY
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Zestaw brodacza -
Grzebień Olejek Vespero 10ml
i Kartacz mały Vonsace

Zestaw brodacza - Grzebień Olejek Vespero 10ml
i Kartacz mały Vonsace

EAN CODE: 5905311766049

Zestaw brodacza -
Grzebień Olejek Egunero 10ml
i Kartacz mały Vonsace

Zestaw brodacza - Grzebień Olejek Egunero 10ml
i Kartacz mały Vonsace

EAN CODE: 5905311766063
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SKU: V-Z-GB-OV10_MK

SKU: V-Z-GB-OE10_MK



Zestaw brodacza -
Olejek Vespero 30ml
i Kartacz mały Vonsace

Zestaw brodacza - Olejek Vespero 30ml
i Kartacz mały Vonsace

EAN CODE: 5905311766056

Zestaw brodacza -
Olejek Egunero 30ml
i Kartacz mały Vonsace

Zestaw brodacza - Olejek Egunero 30ml
i Kartacz mały Vonsace

EAN CODE: 5905311766025
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SKU: V-Z-OE30_MK

SKU: V-Z-OV30_MK



Zestaw brodacza -
Olejek 10ml Vespero,
balsam Vespero,
mały kartacz Vonsace

Zestaw brodacza - Olejek 10ml Vespero,
balsam Vespero, mały kartacz Vonsace

EAN CODE: 5905311766094

Zestaw brodacza -
Olejek Vespero 10ml
i Kartacz mały Vonsace

Zestaw brodacza - Olejek Vespero 10ml
i Kartacz mały Vonsace

EAN CODE: 5905311766032
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SKU: V-Z-V10-BV-MK

SKU: V-Z-OV10_MK



Zestaw brodacza -
Roller brunatny
Olejek Vespero 10ml

Zestaw brodacza -
Roller brunatny Olejek Vespero 10ml

EAN CODE: 5905311766100

Zestaw brodacza -
Roller brunatny
Olejek Egunero 10ml

Zestaw brodacza -
Roller brunatny Olejek Egunero 10ml

EAN CODE: 5905311766117
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SKU: V-Z-RB-OE10

SKU: V-Z-RB-VE10

Zestaw brodacza -
Duży kartacz, Ręcznik
Olejek Verspero 30m

Zestaw brodacza - Duży kartacz, Ręcznik
Olejek Verspero 30m

EAN CODE: 5905311766070

SKU: V-Z-DK-R-V30



Dane firmy

GB Media
os. Oświecenia 50/63

31-636 Kraków

Porozmawiamy?

cc@vonsace.com
500 446 114

Social Media


