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CO DĚLÁ MUŽE MUŽEM?

ZRUČNOST A VÁŠEŇ

INOVACE, SÍLA A PŘESNOST

ZNALOST A TRPĚLIVOST

A SPOLU S PŘÁTELI

VYTVOŘENÍ NOVÝCH PRODUKTŮ NEJVYŠŠÍ KVALITY…

TAK JAKO TAILOR’S.

VYVINUTO SPECIÁLNĚ PRO POTŘEBY MUŽSKÝCH VLASŮ.
NA MÍRU ŠITÉ PRODUKTY PRO STYLING A PÉČI O VLASY. 

TAILOR’S. NA MÍRU ŠITÁ PÉČE O VLASY, VYTVOŘENA PRO PRAVÉHO MUŽE.

ČO ROBÍ MUŽA MUŽOM?

ZRUČNOSŤ A VÁŠEŇ

INOVÁCIA, SILA A PRESNOSŤ

ZNALOSŤ A TRPEZLIVOSŤ

A SPOLU S PRIATEĽMI

VYTVORENIE NOVÝCH PRODUKTOV NAJVYŠŠEJ KVALITY…

TAK AKO TAILOR’S.

VYVINUTÉ ŠPECIÁLNE PRE POTREBY MUŽSKÝCH VLASOV.
NA MIERU ŠITÉ PRODUKTY PRE STYLING A STAROSTLIVOSŤ O VLASY. 

TAILOR’S. NA MIERU ŠITÁ STAROSTLIVOSŤ O VLASY, VYTVORENÁ PRE PRAVÉHO MUŽA.
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Moderní muži jsou všestranní: usilovně pracují, pomáha-
jí s domácností, starají se o své děti, rádi se setkávají s 
jejich kamarády - a cení si péči. 
To je důvod, proč TAILOR’S poskytuje přesně ta-
kový druh výrobků péče, které zaujmou moderní 
muže. Skvělé balení, které je funkční a  dobře vy-
padá, výrobky, které jsou lehké a efektivní při 
použití a vůně, která odráží mužný charakter.

Mimo to výrobky v  naší sérii péče většinou poskytují 
několik výhod najednou - jako například 3-in-1, což je 
šampón, sprchový gel a krém na holení v jednom výrobku 
- a jsou vhodné pro všechny typy vlasů. Cenné přísady, 
jako je BIO olej z čajovníku, výtažky z bylin, rozmarýn 
nebo máta peprná, povzbuzující látky, jako je kofein nebo 
mentol – toto je způsob, jakým chtějí muži o sebe pečovat!

Moderní muži sú všestranní: usilovne pracujú, pomáha-
jú v domácnosti, starajú sa o svoje deti, radi sa stretávajú 
s ich kamarátmi - a cenia si starostlivosť. 
To je dôvod, prečo TAILOR’S ponúka presne taký 
druh výrobkov starostlivosti, ktoré zaujmú mo-
derných mužov. Skvelé balenie, ktoré je funkčné 
a  dobre vyzerá, výrobky, ktoré sú ľahké a efektívne 
pri použití a vône, ktoré odrážajú mužný charakter.

Okrem toho výrobky v našej sérii starostlivosti zvyčajne 
ponúkajú niekoľko výhod naraz - ako napríklad 3-in-1, 
čo je šampón, sprchový gél a krém na holenie v jednom 
výrobku - a sú vhodné pre všetky typy vlasov. Cenné 
prísady, ako je BIO olej z čajovníka, výťažky z bylín, ro-
zmarín alebo mäta pieporná, povzbudzujúce látky, ako 
je kofeín alebo mentol – toto je spôsob, akým sa chcú 
muži o seba starať!

CARECARE
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75 ml, 250 ml, 1000 ml

CARE

TAILOR’S Tea Tree Wash je čistiaci a povzbudzujúci 
šampón pre pánske vlasy. Čistý, organický olej z čajovníka, 
mentol a r  ozmarín vymývajú lupiny a zanechávajú vlasy 
svieže a čisté, plné vitality a lesku. Ideálny prostriedok pre 
všetky typy vlasov a praktický pre povznášajúci začiatok 
každého dňa.
POUŽITIE: Jemne vmasírujte do vlhkých vlasov 
a dôkladne opláchnite.

TAILOR’S Tea Tree Wash je čistící a povzbuzu-
jící šampon pro pánské vlasy. Čistý, organický olej 
z čajovníku, mentol a rozmarýn vymývají lupy a zanechá-
vají vlasy svěží a čisté, plné vitality a lesku. Ideální 
prostředek pro všechny typy vlasů a praktický pro 
povznášející začátek každého dne. 
POUŽITÍ: Jemně vmasírujte do vlhkých vlasů 
a důkladně opláchněte.
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CARE

75 ml, 250 ml, 1000 ml

TAILOR’S Hair & Body Wash - šampón na vlasy a telo 
je exkluzívna mužská starostlivosť, ktorá dodáva vlasom 
a pokožke hydratáciu. Kofeín a mentol stimulujú mikro-
cirkuláciu pokožky hlavy a dodávajú pokožke a vlasom 
svieži pocit. Obsahuje provitamín B5, ktorý vlasy re-
generuje a hydratuje. Vzácna morská soľ čistí a hydratuje 
pokožku hlavy a vyživuje vlasy. 
POUŽITIE: Jemne vmasírujte do vlhkých vlasov 
a dôkladne opláchnite.

TAILOR’S Hair & Body Wash - šampon na vlasy 
a tělo je exkluzivní mužská péče, která dodává vlasům 
a pokožce hydrataci. Kofein a mentol stimulují mikrocir-
kulaci pokožky hlavy a dodávají pokožce a vlasům svěží 
pocit. Obsahuje provitamin B5, který vlasy regeneruje a 
hydratuje. Vzácná mořská sůl čistí a hydratuje pokožku 
hlavy a vyživuje vlasy.
POUŽITÍ: Jemně vmasírujte do vlhkých vlasů 
a důkladně opláchněte.
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200 ml

TAILOR’S 3-IN-1 Univerzálna starostlivosť na vlasy, 
telo a  holenie. Dokonalý prostriedok univerzálnej sta-
rostlivosti pre skutočných mužov. Mliečne proteíny hy-
dratujú a čistia pleť a vlasovú pokožku. Obsahuje vzácny 
bambusový extrakt, ktorý posilňuje vlasy. 
POUŽITIE: Vmasírujte do mokrých vlasov a naneste 
penu na celé telo pred dôkladným opláchnutím. Pri ho-
lení naneste na vlhkú pokožku.

TAILOR’S 3-IN-1 Univerzální péče na vlasy, tělo a na 
holení. Dokonalý prostředek univerzální péče pro oprav-
dové muže. Mléčné proteiny hydratují a čistí pleť a vlaso-
vou pokožku. Obsahuje vzácný bambusový extrakt, který 
posiluje vlasy. 
POUŽITÍ: Vmasírujte do mokrých vlasů a naneste 
pěnu na celé tělo před důkladným opláchnutím. Při 
holení naneste na vlhkou pokožku.

CARE
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250 ml

CARE

TAILOR’S Tonikum stimuluje mikrocirkuláciu 
pokožky hlavy so špeciálnym aktívnym komplexom 
obsahujúcim kofeín a  mentol. Dodáva vlasom 
každodennú sviežosť. 
POUŽITIE: Vlasy rozdeľte na cestičky a aplikujte pria-
mo na pokožku hlavy. Jemne vmasírujte a neoplachujte.

TAILOR’S Tonic stimuluje mikrocirkulaci pokožky 
hlavy se speciálním aktivním komplexem obsahujícím 
kofein a mentol. Dodává vlasům každodenní svěžest. 
POUŽITÍ: Vlasy rozdělte na cestičky a aplikujte přímo 
na pokožku hlavy. Jemně vmasírujte a neoplachujte.
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Ať už jako potravina, stavební materiál anebo také v kos-
metice: bambus je opravdu všestranný právě proto jsme 
tento extrakt použili v  TAILOR’S sérii. Není divu: 
bambus je mimořádně � exibilní, naproti tomu sta-
bilní, vyznačuje se rychlým růstem a obsahuje množství 
účinných látek.

Bambus je svojí silou symbolem pevnosti a  tuhosti, 
zároveň však také � exibility. Buňky stonků obsahují velké 
množství lignínu, ten zabezpečuje tvrdost a  je rozhodu-
jící pro růst. Bambus tvoří 77% křemíku, což je stopový 
prvek, který je také složkou pleti a vlasů, zlepšuje strukturu 
a má hydratační účinek. Dokonce i růst vlasů je ovlivněný 
křemíkem – skutečný všestranný multitalent!

TAILOR’S stylingové produkty s  posilujícím bambu-
sovým extraktem byly vyvinuty speciálně pro kreativní 
pánské účesy. Vlasy budou odolnější a oživeny, získají ob-
jem bez zatížení, svěží zdravý vzhled a budou chráněny 
před každodenními nástrahami. 
Každý TAILOR’S stylingový produkt obsahuje čistý, 
ekologický BIO bambusový extrakt, vytažený z nejrychle-
ji rostoucí a nejodolnější rostliny na naší planetě - protože 
nám na naší planetě záleží.

KOSMETIKA BEZ OBSAHU PARABENŮ

Či už ako potravina, stavebný materiál alebo aj v koz-
metike: bambus je naozaj všestranný a  práve preto 
sme tento extrakt použili v  TAILOR’S línii. Niet 
divu: bambus je mimoriadne � exibilný, napriek tomu 
stabilný, vyznačuje sa rýchlym rastom a  obsahuje 
množstvo účinných látok.

Bambus je svojou silou symbolom pevnosti a  tuhosti, 
zároveň však aj � exibility. Bunky stonky obsahujú veľké 
množstvo lignínu, ten zabezpečuje tvrdosť a  je rozho-
dujúci pre rast. Bambus tvorí zo 77% kremík, stopo-
vý prvok, ktorý je tiež zložkou pleti a vlasov, zlepšuje 
štruktúru a má hydratačný účinok. Dokonca aj rast vla-
sov je ovplyvňovaný kremíkom – skutočný všestranný 
multitalent!

TAILOR’S stylingové produkty s  posilňujúcim bam-
busovým extraktom boli vyvinuté špeciálne pre kre-
atívne pánske účesy. Vlasy budú odolnejšie a oživené, 
získajú objem bez zaťaženia, svieži zdravý výzor a budú 
chránené pred každodennými nástrahami. 
Každý TAILOR’S stylingový produkt obsahuje 
čistý, ekologický BIO bambusový extrakt, vyťažený 
z najrýchlejšie rastúcej a najodolnejšej rastliny na našej 
planéte – pretože nám na našej planéte záleží.

KOZMETIKA BEZ OBSAHU PARABÉNOV

STYLINGSTYLING
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100 ml

Jedinečný TAILOR’S gél na vlasy pre dlhotrvajúce 
silné spevnenie a extra lesk. Obsahuje výťažky z bam-
busu a provitamín B5. Nízka hodnota pH ochráni 
pokožku hlavy pred vysušením. 
POUŽITIE: Aplikujte od korienkov až po končeky 
na uterákom vysušené vlasy a upravte podľa želania.   

Jedinečný TAILOR’S gel na vlasy pro dlouhotrvající 
silné zpevnění a extra lesk. Obsahuje výtažky z bambusu 
a provitamín B5. Nízká hodnota pH ochrání pokožku 
hlavy před vysušením. 
POUŽITÍ: Aplikujte od kořínků ke konečkům 
na ručníkem vysušené vlasy a upravte dle potřeby.

  

STYLING
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100 ml

TAILOR’S GLUE je dokonalým stylingovým nástro-
jom pre extrémne spevnenie. Vlasom dodáva definí-
ciu a extra lesk. Obsahuje provitamín B5. 
POUŽITIE: Naneste na uterákom vysušené vlasy od 
korienkov až po končeky. Vlasy upravte a nechajte 
ich prirodzene uschnúť.

TAILOR’S GLUE je dokonalým stylingovým nástro-
jem pro extrémní zpevnění. Vlasům dodává definici 
a extra lesk. Obsahuje provitamín B5. 
POUŽITÍ: Naneste na ručníkem vysušené vlasy 
od kořínků ke konečkům. Vlasy upravte a  nechte 
je přirozeně uschnout.

STYLING

Tailor 148x148_2018 SK.indd   13 29/07/2020   09:31



100 ml

TAILOR’S Vosk s  jednoduchým použitím pre každý 
typ vlasov. Je unikátny výrobok s bambusovým ex-
traktom a pšeničnými proteínmi, ktorý poskytuje 
objem, vynikajúcu � exibilitu a prirodzený lesk. Vla-
som dodá štruktúru so stredným spevnením, objem 
a je dokonalým nástrojom na vytváranie kreatívnych 
štýlov. 
POUŽITIE: Malé množstvo vosku vpracujte do suchých 
alebo uterákom vysušených vlasov a účes upravte podľa 
želania.

TAILOR’S Vosk s jednoduchým použitím pro každý typ 
vlasů. Je to unikátní výrobek s bambusovým extraktem 
a pšeničnými proteiny, který poskytuje objem, vynika-
jící � exibilitu a přirozený lesk. Vlasům dodá strukturu se 
středním zpevněním, objem a je dokonalým nástrojem 
na vytváření kreativních stylů. 
POUŽITÍ: Malé množství vosku vpracujte do suchých 
nebo ručníkem vysušených vlasů a účes upravte dle přání.

STYLING

Tailor 148x148_2018 SK.indd   14 29/07/2020   09:32



100 ml

STYLING

TAILOR’S Pomáda je ideálna na kučeravé vlasy. 
Ponúka modernú a  flexibilnú alternatívu na úpravu 
vlasov so stredným spevnením a  maximálnym les-
kom. Tento jedinečný výrobok s  bambusovým ex-
traktom a  hydratačnými molekulami pomáha získať 
klasický vzhľad a kontrolu nad každým typom vlasu. 
POUŽITIE: Malé množstvo pomády vpracujte do 
suchých alebo uterákom vysušených vlasov a účes 
upravte podľa želania.

TAILOR’S Pomáda je ideální na kudrnaté vlasy. 
Poskytuje moderní a flexibilní alternativu na úpravu 
vlasů se středním zpevněním a maximálním leskem. 
Tento jedinečný výrobek s  bambusovým extraktem 
a  hydratačními molekulami pomáhá získat klasický 
vzhled a získat kontrolu nad každým typem vlasů. 
POUŽITÍ: Malé množství pomády vpracujte do 
suchých nebo ručníkem vysušených vlasů a účes 
upravte dle přání.
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STYLING

100 ml

TAILOR’S krém spevňuje, dodáva vlasom štruktúru 
a objem. Obsahuje výťažky z bambusu a včelieho vosku. 
Poskytuje silné tvarovateľné spevnenie s prirodzeným výs-
ledkom. Vhodné pre krátke vlasy.
POUŽITIE: Malé množstvo krému rozotrite v dlaniach 
a vpracujte do suchých alebo uterákom vysušených vlasov 
a účes upravte podľa želania.

TAILOR’S krém zpevňuje a dodává vlasům strukturu 
a  objem. Obsahuje výtažky z  bambusu a  včelího vosku. 
Poskytuje silné tvarovatelné zpevnění s přirozeným výsled-
kem. Vhodné pro krátké vlasy.
POUŽITÍ: Malé množství krému rozetřete v  dlaních 
a vpracujte do suchých nebo ručníkem vysušených vlasů a 
účes upravte dle přání.
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STYLING

100 ml

TAILOR’S Stylingová hlina pre silné spevnenie 
a matný vzhľad. S obsahom výťažkov bambusu a sili-
ce dodá vlasom štruktúru a tvar. Vhodné pre kratšie 
strihy vlasov a každého, kto má rád prirodzene silný 
styling. 
POUŽITIE: Odoberte malé množstvo hliny do dlaní 
a trite až do zjemnenia. Následne vpracujte do uterá-
kom vysušených vlasov. Produkt je vhodný aj na cit-
livú pokožku hlavy. 

TAILOR’S Stylingová hlína pro silné zpevnění 
a matný vzhled. S obsahem výtažků bambusu a silice 
dodá vlasům strukturu a tvar. Vhodné pro krátké vla-
sy, každý typ vlasů a každého kdo má rád přirozeně 
silný styling. 
POUŽITÍ: Odeberte malé množství hlíny do dlaní 
a třete až do zjemnění. Následně vpracujte do 
ručníkem vysušených vlasů. Produkt je vhodný také 
na citlivou pokožku hlavy. 
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STYLING

100 ml

TAILOR’S Gum - Stylingová guma na vlasy de� nuje 
a  dodáva vlasom objem a štruktúru a  to s  dostatočnou 
� exibilitou pre ich opätovnú úpravu. Vhodná pre všetky 
typy vlasov. S TAILOR’S Gum môžete vlasy jednoducho 
a štýlovo opätovne upravovať po celý deň.
POUŽITIE: Zapracujte do suchých, alebo uterákom 
vysušených vlasov a  upravte ich podľa požiadaviek. Ne-
oplachujte. Jednoducho a ľahko opätovne upraviteľný účes.

TAILOR’S Gum - Stylingová guma na vlasy de� nuje a do-
dává vlasům objem a strukturu a to s dostatečnou � exibi-
litou pro jejich opětovnou úpravu. Vhodná pro všechny 
typy vlasů. S TAILOR’S Gum můžete vlasy jednoduše 
a stylově opakovaně upravovat po celý den.
POUŽITÍ: Zapracujte do suchých, nebo ručníkem 
vysušených vlasů a upravte je dle požadavků. Neoplachu-
jte. Jednoduše a lehce opětovně upravitelný účes.
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TAILOR’S řada na holení byla vyvinuta se stejný-
mi základními principy, na kterých je založena celá 
značka: Jedinečnost. Individualita. Nekonformnost. 
Mužnost. A to vše s nezaměnitelným stylem.
TAILOR’S řada na holení poskytuje výrobky nejvyšší 
kvality, a to jak pro muže, kteří mají bradku, či vousy 
a věnují jim osobitou péči, tak také pro muže, kteří se 
částečně nebo celkově holí.
Skutečné umění řemesla spojené s vášňí, inovací 
a nejvyšší kvalitou - to jsou hodnoty, které jsou každým 
dnem naplněny životem v  kadeřnických salónech, 
holičstvích, barber shopech - a  to jsou hodnoty, které 
reprezentují i dnešního moderního muže, který se stará 
o svůj upravený vzhled.
Díky našim produktovým inovacím, jako je například 
jedinečný produkt „3 v 1“ a též novým marketingovým 
akcím, jsme opět dokázali, proč jsme mezi nejrychleji 
rostoucími profesionálními značkami péče o vlasy na 
celém světě. Nemáme strach být odlišní, jsme výzvou 
sami sobě i našim klientům, ale především zůstáváme 
věrní tomu, kdo jsme: jednoduše cool chlapi, kteří 
chtějí vyvíjet, vytvářet, produkovat a předávat ori-
ginální švýcarské výrobky „Swiss Made“ pro muže. 
PRO SKUTEČNÉ MUŽE!

TAILOR’S línia na holenie bola vyvinutá s rovnaký-
mi základnými princípmi, na ktorých je založená celá 
značka: Jedinečnosť. Individualita. Nekonformnosť. 
Mužnosť. A to všetko s nezameniteľným štýlom.
TAILOR’S línia na holenie ponúka výrobky najvyššej 
kvality, a to ako pre mužov, ktorí majú bradu, či fúzy a 
venujú im osobitnú starostlivosť, tak aj pre mužov, ktorí 
sa čiastočne alebo celkom holia.
Skutočné umenie remesla spojené s vášňou, inováciou 
a najvyššou kvalitou - to sú hodnoty, ktoré sú každým 
dňom naplnené životom v  kaderníckych salónoch, 
holičstvách, barber shopoch - a to sú hodnoty, ktoré re-
prezentujú aj dnešného moderného muža, ktorý sa stará 
o svoj upravený výzor.
Vďaka našim produktovým inováciám, ako napríklad 
jedinečnému produktu „3 v 1“ a  tiež novým mar-
ketingovým akciám, sme opäť dokázali, prečo sme 
medzi najrýchlejšie rastúcimi profesionálnymi 
značkami starostlivosti o vlasy po celom svete. Nemáme 
strach byť odlišní, sme výzvou sami sebe i  našim 
zákazníkom, ale predovšetkým zostávame verní tomu, 
kto sme: jednoducho cool chlapi, ktorí chcú vyvíjať, 
vytvárať, produkovať a predávať originálne švajčiarske 
výrobky „Swiss Made“ pre mužov. 
PRE SKUTOČNÝCH MUŽOV!

SHAVINGSHAVING
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200 ml

TAILOR’S 3-IN-1 Univerzálna starostlivosť na vla-
sy, telo a  holenie. Dokonalý prostriedok univerzál-
nej starostlivosti pre skutočných mužov. Mliečne 
proteíny hydratujú a čistia pleť a vlasovú pokožku. 
Obsahuje vzácny bambusový extrakt, ktorý posilňuje 
vlasy. 
POUŽITIE: Vmasírujte do mokrých vlasov a naneste 
penu na celé telo pred dôkladným opláchnutím. Pri 
holení naneste na vlhkú pokožku.

TAILOR’S 3-IN-1 Univerzální péče na vlasy, tělo 
a na holení. Dokonalý prostředek univerzální péče 
pro opravdové muže. Mléčné proteiny hydratují 
a čistí pleť a vlasovou pokožku. Obsahuje vzácný 
bambusový extrakt, který posiluje vlasy. 
POUŽITÍ: Vmasírujte do mokrých vlasů a naneste 
pěnu na celé tělo před důkladným opláchnutím. Při 
holení naneste na vlhkou pokožku.

SHAVING
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100 ml

TAILOR’S Beard wash - prípravok na umývanie 
brady je nízkopenivý a dezinfekčný čistiaci prostrie-
dok na bradu skutočných mužov. Jemne zmäkčuje 
a hydratuje bradu, osviežuje pokožku tváre a zlepšuje 
rovnováhu pleti. 
POUŽITIE: Naneste na vlhkú bradu a pokožku 
a dobre napeňte pred dôkladným opláchnutím.

TAILOR’S Beard wash - přípravek na umývání bra-
dy je nízkopěnivý a dezinfekční čistící prostředek na 
bradu skutečných mužů. Jemně změkčuje a hydratuje 
bradu, osvěžuje pokožku tváře a zlepšuje rovnováhu 
pleti. 
POUŽITÍ: Naneste na vlhkou bradu a pokožku 
a dobře napěňte před důkladným opláchnutím.

SHAVING
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100 ml

TAILOR’S Post Shave - gél po holení upokoju-
je pokožku a podporuje prirodzený proces jej ob-
novenia po oholení. Gél napomáha predchádzať 
začervenaniu, podráždeniu a svrbeniu pokožky. 
POUŽITIE: Po holení naneste rovnomerne na 
pokožku a jemne ho vmasírujte až do úplného vstre-
bania gélu.

TAILOR’S Post Shave - gel po holení zklidňuje 
pokožku a podporuje přirozený proces jejího ob-
novení po oholení. Gel napomáhá předcházet 
začervenání, podráždění a svědění pokožky. 
POUŽITÍ: Po holení naneste rovnoměrně na 
pokožku a jemně ho vmasírujte až do úplného 
vstřebání gelu.

SHAVING
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30 ml

TAILOR’S Moustache Wax – vosk na bradu a  fúzy 
definuje, spevňuje a  podporuje styling. Dokonalý 
produkt na úpravu a udržiavanie vašej brady a fúzov 
vo forme. 
POUŽITIE: Malé množstvo vosku nanášajte na 
bradu pomocou končekov prstov alebo hrebeňom. 
Upravte bradu a fúzy podľa potreby.

TAILOR’S Moustache Wax – vosk na bradu a vousy 
definuje, zpevňuje a  podporuje styling. Dokonalý 
produkt na úpravu a udržení vaší brady a vousů ve 
formě. 
POUŽITÍ: Malé množství vosku nanášejte na bradu 
pomocí konečků prstů nebo hřebenem. Upravte bra-
du a vousy dle potřeby.

SHAVING
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100 ml

TAILOR’S Beard Balm – balzam na bradu chráni, 
zjemňuje a vyhladzuje bradu a fúzy. Pomáha upraviť 
bradu a predchádzať krepovateniu, takže brada 
sa ľahšie udržiava, rozčesáva a styluje. 
POUŽITIE: Zahrejte malé množstvo produktu v dla-
niach, zapracujte do brady, vytvarujte alebo prečešte. 
Neoplachujte.

TAILOR’S Beard Balm – balzám na bradu chrání, 
zjemňuje a vyhlazuje bradu a vousy. Pomáhá upravit 
bradu a předcházet krepovatění, takže brada se lépe 
udržuje, rozčesává a styluje. 
POUŽITÍ: Zahřejte malé množství produktu 
v dlaních, zapracujte do brady, vytvarujte, nebo 
přečešte bradu. Neoplachujte.

SHAVING
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100 ml

TAILOR’S Shaving Cream Soap – krémové mydlo 
na holenie vytvára luxusnú penu a tvorí ochrannú ba-
riéru pokožky, aby sa žiletka lepšie kĺzala a pokožka bola 
chránená. 
POUŽITIE: Pomocou štetca na holenie, navlhčeného 
v  teplej vode, odoberte malé množstvo až pokým sa 
nevytvorí krémová pena. Naneste na bradu a fúzy 
a ohoľte ako obvykle. Opláchnite a jemne osušte.

TAILOR’S Shaving Cream Soap – krémové mýdlo 
na holení vytváří luxusní pěnu a tvoří ochrannou ba-
riéru pokožky, aby žiletka lépe klouzala a pokožka byla 
chráněna. 
POUŽITÍ: Pomocí štětce na holení, navlhčeného v  te-
plé vodě, odeberte malé množství až dokud se nevytvoří 
krémová pěna. Naneste na bradu a vousy a oholte jako 
obvykle. Opláchněte a jemně osušte.

SHAVING
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150 ml

TAILOR’S kontúrovací gél podporuje kĺzanie čepele 
a vďaka svojmu priehľadnému zloženiu umožňuje 
dodávať presné línie a tvar bradám skutočných mužov. 
Ako ideálny prípravok na holenie zmäkčuje fúzy. 
Pomáha predchádzať podráždeniu a začervenaniu 
pokožky. Obsahuje špeciálne ingrediencie ako sú 
olej z indických figových semien, zinok či panthenol, 
ktorý má zvláčňujúci účinok. 

TAILOR’S konturovací gel podporuje klouzání 
čepele a díky svému průhlednému složení umožňuje 
dodávat přesné linie a tvar brad skutečných mužů. 
Jako ideální přípravek na holení změkčuje vousy. 
Pomáhá předcházet podráždění a zarudnutí pokožky. 
Obsahuje speciální ingredience jako jsou olej z in-
dických fíkových semen, zinek či panthenol, který 
má zvláčňující účinek.

SHAVING

Contouring Gel

                  
 R.S.
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Od staroveku až po súčasnosť patria bylinky, koreniny 
a  rastliny k hlavným zložkám parfumov: mandle, kori-
ander, myrta, živica ihličnanov, bergamot a tiež rôzne 
kvety. Už od nepamäti sa parfum používa na zdôraz-
nenie atraktívnosti mužov a žien, ale tiež na zdôraz-
nenie kvality výrobku. A  napriek všeobecnej mienke, 
muži sú prinajmenšom rovnako vnímaví na vonné 
látky alebo na vôňu výrobku ako ženy. Tieto poznatky 
od začiatku tvorili základ pre vývoj línie TAILOR’S.

Navrhovanie dobrého parfumu je považované za maj-
strovské remeslo a toto remeslo znamená mnoho rokov 
zvládnutého štúdia a skúseností. 

Mnoho najlepších parfumérov pochádza z mesta Grasse 
na juhovýchode Francúzska - po stáročia sa nazýva hlav-
ným mestom parfumov. Viac ako 50% celosvetovo pre-
dávaných parfumov pochádza z krásneho mesta Grasse.

Parfumy, ktoré používame v našich výrobkoch 
TAILOR’S, boli navrhnuté niektorými z najznámejších 
parfumérov, ktoré Grasse ponúka.

TAILOR’S venuje veľa svojho času a pozor-
nosti hľadaniu správneho parfumu pre každý 
výrobok, pretože vôňu považujeme za jed-
nu z najdôležitejších zložiek pri vývoji výrobku.

Naše výrobky sú vyvinuté skutočnými mužmi pre 
skutočných mužov. A vieme, že muž chce len to najlepšie 
zo všetkého! Najlepší produkt, najlepší vzhľad a najlepšiu 
vôňu.

Od starověku až po současnost patří bylinky, koření 
a  rostliny k  hlavním složkám parfémů: mandle, ko-
riandr, myrta, pryskyřice jehličnanů, bergamot 
a také různé květy. Už od nepaměti se parfém používá 
na zdůraznění atraktivnosti mužů a žen, ale také na 
zdůraznění kvality výrobku. A  naproti všeobecnému 
názoru, muži jsou přinejmenším stejně vnímaví na von-
né látky nebo na vůni výrobku jako ženy. Tyto poznat-
ky od začátku tvořili základ pro vývoj řady TAILOR’S.

Navrhování dobrého parfému je považované za mi-
strovské řemeslo a toto řemeslo znamená mnoho let 
zvládnutého studia a zkušeností. 

Mnoho nejlepších parfumérů pochází z města Grasse 
na jihovýchodě Francie - po staletí se nazývá hlav-
ním městem parfémů. Více jak 50% celosvětově pro-
dávaných parfémů pochází z  krásného města Grasse.

Parfémy, které používáme v našich výrobcích 
TAILOR’S, byli navrženy některými z nejznámějších 
parfumérů, které Grasse poskytuje.

TAILOR’S věnuje hodně svého času a pozor-
nosti hledání správného parfému pro každý 
výrobek, protože vůni považujeme za jed-
nu z nejdůležitějších složek při vývoji výrobku.

Naše výrobky jsou vyvinuty skutečnými muži pro 
skutečné muže. A víme, že muž chce jen to nejlepší ze 
všeho! Nejlepší produkt, nejlepší vzhled a nejlepší vůni.

EVERY SCENT COUNTS
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30 ml

TAILOR’S Beard Oil – olej na bradu, vďaka ktorému 
bude brada skutočných mužov poddajnejšia, 
jemnejšia a hladšia. Výber vzácnych hydratačných 
prírodných olejov je zameraný špeciálne na potreby 
fúzov a brady. Obsahuje dezinfekčnú zložku Bisabo-
lol, ktorý reguluje čistotu a upravenosť brady. 
POUŽITIE: V dlaniach rozotrite pár kvapiek oleja, 
rozohrejte ho a vmasírujte do brady, vyformujte, ale-
bo prečešte. Nezmývajte.

TAILOR’S Beard Oil – olej na bradu, díky kterému 
bude brada skutečných mužů poddajnější, jemnější 
a hladší. Výběr vzácných hydratačních přírodních 
olejů je zaměřen speciálně na potřeby vousů a brady. 
Obsahuje dezinfekční složku Bisabolol, který regulu-
je čistotu a upravenost brady. 
POUŽITÍ: V dlaních rozetřete pár kapek oleje, 
zahřejte ho a vmasírujte do brady, vyformujte, nebo 
přečešte. Nesmývejte.

SHAVING
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30 ml

TAILOR’S Beard Oil – olej na bradu. TAILOR’S 
má skutočné prekvapenie pre všetkých milovníkov 
prírody: verzia bez parfumov so 100% prírodný-
mi zložkami – vegan, bez testovania na zvieratách, 
zložená výhradne z prírodných olejov a extraktov. 
POUŽITIE: V dlaniach rozotrite pár kvapiek oleja, 
rozohrejte ho a vmasírujte do brady, vyformujte, ale-
bo prečešte. Nezmývajte.

TAILOR’S Beard Oil – olej na bradu. TAILOR’S má 
skutečné překvapení pro všechny milovníky přírody: 
verze bez parfemace se 100% přírodními složkami – 
vegan, bez testování na zvířatech, složená výhradně 
z přírodních olejů a extraktů. 
POUŽITÍ: V dlaních rozetřete pár kapek oleje, 
zahřejte ho a vmasírujte do brady, vyformujte, nebo 
přečešte. Nesmývejte.

SHAVING
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Prírodný olej na bradu TAILOR’S pokrýva celé spek-
trum mastných kyselín:

OLEJ S VYSOKÝM OBSAHOM KYSELINY OLEJO-
VEJ (regulácia lipidov) 
Mandľový olej lisovaný za studena - pôsobí ako antioxi-
dant, brada a pokožka sú hebké a jemné.

OLEJ S VYVÁŽENÝMI ZLOŽKAMI OLEJOVÝCH 
A LINOLEOVÝCH KYSELÍN (ošetrujúci, chráni 
pokožku)
Arganový olej – marocké zlato, ľahko preniká do brady 
a fúzov, dodáva im lesk, hebkosť a silu. Silný antioxidant, 
ktorý je absolútne šetrný voči pokožke.

ŠPECIÁLNY OLEJ 
Jojobový olej (dlhotrvajúci ochranný účinok, nie je 
metabolizovateľný baktériami, stabilizačný) vyhladzuje 
bradu, dodáva hydratáciu a pôsobí ako antioxidant proti 
voľným radikálom.

SHAVING

ZINTENZÍVŇOVAČE
Ide o ingrediencie, ktoré robia náš TAILOR’S olej na 
bradu a  fúzy skutočne výnimočným a jedinečným. 
Zintenzívňovače sú zodpovedné za zlepšenie 
roztierateľnosti oleja. Olejová zmes sa stáva viac teku-
tou a lepšie sa rozloží na kožu a vlasy po nanesení. Preto 
v našej domácej zmesi nájdete:

Squalane (zlepšuje roztierateľnosť zmesi), blokuje voľné 
radikály a pôsobí ako prírodná konzervačná látka. 

Olej z brokolicových semien (zlepšuje roztierateľnosť, 
považuje sa za prirodzenú a neškodnú silikónovú náhradu) 
extrahovaný za studena lisovaného semienka brokolice. 
Obsahuje vysokú koncentráciu rôznych mastných ky-
selín, vyhladzuje bradu a fúzy a dodáva im brilantný lesk.

Éterický bergamotový olej dodáva sviežu citrusovú vôňu 
a tiež antibakteriálny účinok.
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Přírodní olej na bradu TAILOR’S obsahuje celé spek-
trum mastných kyselin:

OLEJ S VYSOKÝM OBSAHEM KYSELINY OLEJO-
VÉ (regulace lipidů) 
Mandlový olej lisovaný za studena - působí jako anti-
oxidant, brada a pokožka jsou hebké a jemné.

OLEJ S VYVÁŽENÝMI SLOŽKAMI OLEJOVÝCH 
A LINOLEOVÝCH KYSELIN (ošetřující, chrání 
pokožku)
Arganový olej – marocké zlato, lehce proniká do brady 
a vousů, dodává jim lesk, hebkost a sílu. Silný antioxi-
dant, který je absolutně šetrný vůči pokožce.

SPECIÁLNÍ OLEJ 
Jojobový olej (dlouhotrvajíci ochranný účinek, není me-
tabolizovatelný bakteriemi, stabilizační) vyhlazuje bradu, 
dodává hydrataci a působí jako antioxidant proti volným 
radikálům.

ZINTENZIVŇOVAČE
Jde o ingrediencie, které dělají náš TAILOR’S olej na 
bradu a vousy skutečně vyjímečným a jedinečným. 
Zintenzivňovače jsou zodpovědné za zlepšení roztíra-
telnosti oleje. Olejová směs se stává více tekutou a  lépe 
se rozloží na kůži a vlasy po nanesení. 
Proto v naší domácí směsi najdete:

Squalane (zlepšuje roztíratelnost směsi), blokuje volné 
radikály a působí jako přírodní konzervační látka.

Olej z brokolicových semen (zlepšuje roztíratelnost, 
považuje se za přirozenou a neškodnou silikonovou 
náhradu) extrahovaný za studena lisovaného semínka bro-
kolice. Obsahuje vysokou koncentraci různých mastných 
kyselin, vyhladí bradu a vousy a dodává jim brilantní lesk.

Éterický bergamotový olej dodává svěží citrusovou vůni 
a také antibakteriální účinek.
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MOVEMBER
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TAILOR’S a MOVEMBER – dvě myšlenky, kte-
ré se k  sobě hodí jako stylový moderní muž a  jeho 
na míru šitý oblek. Dva projekty, které začali sku-
pinou přátel, kteří mají potřebu témat jako muži, 
styl, péče, zdraví a  charitu prezentovat přirozeně 
a stylově.

MOVEMBER - byla založena v roce 2003 jako slov-
ní hračka spojující Mustache (vousy) a November. 
Myšlenkou skupiny přátel z Austrálie bylo prosa-
dit, aby si muži nechali v listopadu růst svoje brady 
a vousy s cílem získat dary, finance a podporu or-
ganizací a velkých společností pro projekt globální 
nadace Movember. 

Movember nadace je globální charita, která se 
angažuje v podpoře mužů, aby žili šťastnějším, 
zdravějším a delším životem. Od roku 2003 se mi-
liony lidí zapojili do hnutí za lepší zdraví mužů, 
čímž nadace získala 485 milionů EUR a financova-
la více jak 1000 programů zaměřených na rakovinu 
prostaty, rakovinu varlat, oslabené duševní zdraví 
a tělesné handicapy.

Více informací o programu a aktivitách organizace 
najdete na: www.movember.com 
STAŇTE SE TAKÉ FANOUŠKEM! 

TAILOR’S konkrétně podporuje projekt tak, 
že z každého prodaného produktu TAILOR’S
vlasové pěče dává organizaci dar. Podpora, kterou 
pravidelně odevzdáváme organizaci Movember, 
neustále roste.

TAILOR’S a MOVEMBER – dve myšlienky, ktoré 
sa k sebe hodia ako štýlový moderný muž a jeho na 
mieru šitý oblek. Dva projekty, ktoré začali skupi-
nou priateľov, ktorí majú potrebu témy ako muži, 
štýl, starostlivosť, zdravie a charita prezentovať pri-
rodzene a štýlovo.

MOVEMBER - bola založená v roku 2003 ako 
slovná hračka spájajúca Mustache (fúzy) a Novem-
ber. Myšlienkou skupiny priateľov z Austrálie bolo 
presadiť, aby si muži nechali v novembri rásť svoje 
brady a fúzy s cieľom získať dary a financie a pod-
poru organizácií a veľkých spoločností pre projekt 
globálnej nadácie Movember. 

Nadácia Movember je globálna charita, ktorá sa 
angažuje v podpore mužov, aby žili šťastnejším, 
zdravším a dlhším životom. Od roku 2003 sa mili-
óny ľudí zapojili do hnutia za lepšie zdravie mužov, 
čím nadácia získala 485 miliónov EUR a financo-
vala viac ako 1000 programov zameraných na ra-
kovinu prostaty, rakovinu semenníkov, oslabené 
duševné zdravie a telesný hendikep.

Viac informácií o programe a aktivitách organizácie 
nájdete na: www.movember.com 
STAŇTE SA TIEŽ FANÚŠIKOM! 

TAILOR’S konkrétne podporuje projekt tak, že 
z každého predaného produktu TAILOR’S vlasovej 
starostlivosti daruje organizácii dar. Podpora, ktorú 
pravidelne odovzdávame organizácii Movember, 
neustále rastie.

MOVEMBER
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HOMELESS BARBERING - fantastický pro-
jekt, který podporujeme v mnohých zemích, nejvíce 
v Německu - Barber Angels Brotherhood. Podporujeme 
holičství našimi produkty, aby jsme jim umožnili orga-
nizovat jejich aktivity, prostřednictvím kterých navrací 
sebeúctu, respekt, pocit vlastní hodnoty a stylu lidem, 
kteří jsou v nouzi. Je to jedinečný a neopakovatelný 
pocit vidět, kolik šťastných  lidí mžeme udělat, a to 
prostřednictvím našich produktů. 

Více informací o programu a aktivitách organizace naj-
dete na: www.b-a-b.club 

Stále hledáme zajímavé a trvale udržitelné charitativní 
projekty, které můžeme podpořit. Věříme, že je naší po-
vinností starat se o muže (i o dámy), kteří to potřebují, 
a zároveň dávat zpět něco i společnosti a komunitě, 
která nás podporuje! To je to, co dělá muže skutečnými 
muži!

HOMELESS BARBERING - fantastický projekt, 
ktorý podporujeme v mnohých krajinách, najmä 
v Nemecku - Barber Angels Brotherhood. Podporu-
jeme holičstvá našimi produktmi, aby sme im umožnili 
organizovať ich aktivity, prostredníctvom ktorých 
navracajú sebaúctu, rešpekt, pocit vlastnej hod-
noty a štýlu ľuďom, ktorí sú v núdzi. Je to jedinečný 
a neopakovateľný pocit vidieť, akých šťastných môžeme 
ľudí spraviť, a to prostredníctvom našich produktov. 

Viac informácií o programe a aktivitách organizácie 
nájdete na: www.b-a-b.club 

Neustále hľadáme zaujímavé a trvalo udržateľné cha-
ritatívne projekty, ktoré môžeme podporiť. Veríme, že 
je našou povinnosťou starať sa o mužov (aj o dámy), 
ktorí to potrebujú, a zároveň dávať späť niečo aj 
spoločnosti a komunite, ktorá nás podporuje! To je to, 
čo robí mužov skutočnými mužmi.BARBER

ANGELS
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