
ORYGINALNE FORMUŁY
DLA MĘSKIEJ URODY



. THE BARBER COMPANY .
Oryginalne formuły dla męskiej urody.



Tradycja i przemiana
Odpowiednie narzędzia dla męskiej pielęgnacji.

DEPOT Male Tools & Co. kultywuje długą tradycję 
pielęgnacji męskiego zarostu i włosów. Marka oferuje 
kompletną serię kosmetyków – wysokiej jakości, 
ale prostych w użyciu. Proponowane rozwiązania 
usatysfakcjonują nawet najbardziej wymagających 
użytkowników. 

DEPOT Male Tools & Co. stawia na nowoczesne, 
technologicznie zaawansowane, a jednocześnie 
nieskomplikowane podejście do męskiej pielęgnacji. 
Łączy w sobie dwie tendencje widoczne na rynku 
barberingu i fryzjerstwa męskiego – kreowania 
nowych trendów i sentymentu do starej, klasycznej 
usługi golenia w salonie barberskim.

Z idei połączenia przeszłości z teraźniejszością 
wywodzi się filozofia marki DEPOT. Jej produkty wychodzą 
naprzeciw oczekiwaniom zmieniającego się rynku  
i gustów klientów. Dostosowane do indywidualnych 
potrzeb każdego mężczyzny, sprostają również 
oczekiwaniom profesjonalistów, ułatwiając im pracę  
w salonach i tworząc tam unikalny klimat.



100  ͢  OCZYSZCZENIE WŁOSÓW

Wbrew pozorom męskie włosy wymagają większej troski od kobiecych. Bo 
to mężczyźni, poprzez uwarunkowania genetyczne, metabolizm i nie zawsze 
najlepsze nawyki życiowe, są bardziej narażeni na utratę włosów. Dlatego 
tak ważne jest odpowiednie ich oczyszczenie. Utrzymanie w czystości 
cebulek włosa, pozbycie się nadmiaru sebum ze skóry głowy, regularne 
przywracanie równowagi włosom i skórze, są warunkiem koniecznym do tego,   
by mężczyzna mógł długo cieszyć się swoją fryzurą. 
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N O .  102
SZAMPON PRZECIWŁUPIEŻOWY I 

REGULUJĄCY WYDZIELANIE SEBUM

Szampon przeciwłupieżowy regulujący wydzielanie 
sebum, dla skóry głowy i włosów przetłuszczających się. 
Zwalcza powstawanie łupieżu, a także redukuje nadmiar  
łoju przywracając równowagę skórze głowy i włosom. 
Zawiera delikatne środki powierzchniowo czynne. Nie 
zawiera SLES.

Sposób użycia: Nałóż na wilgotne włosy i wmasuj. Pozostaw 
na kilka chwil, aby wzmocnić działanie, a następnie spłucz. 
W razie konieczności powtórz czynność.

250 ml • 1000 ml

N O .  101
NORMALIZUJĄCY SZAMPON  

NA CO DZIEŃ

Normalizujący i tonizujący szampon do włosów normal-
nych. Idealny do regularnego, codziennego użytku. Zawiera  
delikatne środki powierzchniowo czynne bez SLES. 

Sposób użycia: Aplikuj na wilgotne włosy i wmasuj.  
Pozostaw na kilka chwil, aby uzyskać poczucie świeżości, 
a następnie spłucz. Powtórz czynność w razie potrzeby, po 
czym przystąp do nałożenia odżywki.

250 ml • 1000 ml

250 ml • 1000 ml

N O .  103
SZAMPON NAWILŻAJĄCY

Nawilżający szampon do włosów suchych i łamliwych. 
Delikatnie oczyszcza włosy, nadając im miękkość i odży-
wiając. Zawiera delikatne środki powierzchniowo czynne. 
Nie zawiera SLES. 

Sposób użycia: Nałóż na wilgotne włosy i wmasuj. Spłucz, 
a w razie konieczności powtórz czynność. Użyj odżywki dla 
zwiększenia miękkości włosów i podatności na układanie.

250 ml • 1000 ml

N O .  104
SZAMPON DO WŁOSÓW SIWYCH, 
BIAŁYCH I ROZJAŚNIONYCH

Szampon do siwych, białych i rozjaśnionych włosów. 
Zawiera delikatne środki powierzchniowo czynne bez SLES,  
wzbogacone o niebiesko-fioletowe pigmenty, które neutra-
lizują złote odcienie. 

Sposób użycia: Stosuj na wilgotne włosy i spień. Pozostaw 
na kilka chwil, a następnie spłucz. W razie potrzeby powtórz 
czynność.

250 ml • 1000 ml

N O .  107
SZAMPON Z BIAŁĄ GLINKĄ 

NORMALIZUJĄCY WYDZIELANIE SEBUM 

Szampon z białą glinką normalizujący wydzielanie się 
sebum, do przetłuszczającej się skóry głowy i włosów. 
Przeciwdziała dyskomfortowi towarzyszącemu nadmier-
nemu wydzielaniu się sebum. Zapobiega dyskomfortowi  
z powodu przetłuszczających się włosów. Ma zrównoważone 
działanie oczyszczające, regulujące wydzielanie sebum, 
zmniejszające ilość toksyn i neutralizujące nieprzyjemny 
zapach skóry głowy.

Sposób użycia:  Zaaplikuj na wilgotną skórę głowy i włosy. 
Spień. Pozostaw na 2-3 minuty i pozwól zadziałać aktywnym 
składnikom. Dobrze spłucz za pomocą ciepłej wody.

N O .  105
SZAMPON STYMULUJĄCY  

Przeznaczony do słabych, cienkich włosów, które straciły 
swój wigor. Orzeźwiający szampon przeciwko wypadaniu 
włosów. Oczyszcza delikatnie włosy jednocześnie utrzymując 
równowagę włosów oraz skóry głowy. 

Sposób użycia:  Aplikuj na wilgotne włosy, a następnie spień. 
Spłucz i powtórz w razie potrzeby. Aby uzyskać bardziej 
kompletne i synergiczne działanie wzmacniające, należy 
przejść do opcji no. 205 ZABIEG WZMACNIAJĄCY.

250 ml • 1000 ml

N O .  106
INTENSYWNY SZAMPON 

PRZECIWŁUPIEŻOWY W KREMIE

Intensywny szampon przeciwłupieżowy w kremie do skóry 
głowy. Zawiera specjalne składniki, które przeciwdziałają 
dyskomfortowi związanemu z łupieżem. Jego specyficzne 
i efektywne, a jednocześnie delikatne działanie, połączone 
zostało ze zrównoważonym oczyszczaniem.

Sposób użycia:  Rozprowadź równomiernie na wilgotnej 
skórze głowy i wmasuj wykonując koliste ruchy. Pozostaw 
na 2-3 minuty, pozwalając na silniejsze działanie składników 
aktywnych, a następnie spłucz.

125 ml • 1000 ml



200  ͢  ODŻYWIENIE WŁOSÓW

Nakładanie odżywki po umyciu włosów jest czynnością tak samo 
męską, co kobiecą. Tylko w ten sposób można uchronić włosy 
przed negatywnym oddziaływaniem czynników zewnętrznych,  
a jednocześnie dodać im miękkości, nawilżyć je, nadać zdrowy wygląd. 
Odżywka pomaga również zapanować na włosami, ułatwia ich układanie 
i późniejszą stylizację.  
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N O .  202
KOMPLETNA ODŻYWKA  
BEZ SPŁUKIWANIA

Wielofunkcyjna odżywka do włosów bez spłukiwania. 
To unikatowy produkt ze względu na bogactwo dobroczyn-
nych właściwości przy zastosowaniu zaledwie kilku kropli. 
Nawilża i odżywia włosy, zapewniając im ochronę oraz na-
turalną kontrolę. Zalecany również do stosowania na brodę. 

Sposób użycia: Nałóż na dłonie umiarkowaną, odpowiednią 
ilość produktu, uzależnioną od długości i grubości włosa. 
Aplikuj bezpośrednio na czyste, osuszone ręcznikiem wło-
sy, w trakcie masowania pozbywając się nadmiaru wody.  
Nie spłukuj, przystąp do stylizacji włosów.

100 ml

N O .  204
OLEJEK DO WŁOSÓW
BEZ SPŁUKIWANIA

Olejek bez spłukiwania do włosów. Przeciwdziała puszeniu 
się włosów i ich elektryzowaniu się. Nadaje połysk. Działa 
wygładzająco i ochronnie na łuskę włosa, ułatwiając 
rozczesywanie i układanie.

Sposób użycia:  Zaaplikuj kilka kropli na dłoń i rozprowadź 
na włosach. Nie spłukuj.

125 ml

N O .  207
PREPARAT Z BIAŁĄ GLINKĄ 

REGULUJĄCY WYDZIELANIE SEBUM

Preparat z białą glinką kontrolujący wydzielanie 
sebum, do włosów przetłuszczających się. Opracowany, 
aby zwalczać nadmierną ilość sebum na skórze głowy  
i włosach i usunąć dyskomfort związany z tym problemem. 
Niekontrolowane i nadmierne wydzielanie się sebum może 
powodować problemy, takie jak wypadanie włosów. Formuła 
absorbuje nadmiar sebum i zanieczyszczeń, redukując 
toksyny i neutralizując nieprzyjemne zapachy skóry głowy.

Sposób użycia: Zaaplikuj równomiernie na skórę głowy po 
oczyszczeniu jej za pomocą NO. 107 SZAMPONU Z BIAŁĄ 
GLINKĄ NORMALIZUJĄCEGO WYDZIELANIE SEBUM. 
Pozostaw na 3-5 minut, tak aby składniki aktywne rozpoczęły 
działanie. Spłucz dobrze ciepłą wodą.

125 ml

N O .  201
ODŻYWKA WZMACNIAJĄCA

Tonizująca i nawilżająca odżywka do włosów i skóry głowy. 
Wykazuje działanie nawilżające, tonizujące i wzmacniające 
na skórę głowy i włosy. Dodaje włosom miękkości, a zara-
zem siły.

Sposób użycia: Nałóż na wysuszone ręcznikiem włosy. 
Wmasuj w skórę głowy i włosy. Pozostaw na kilka chwil,  
po czym dokładnie spłucz.

250 ml • 1000 ml

N O .  203
ODŚWIEŻAJĄCY SPRAY  

DO SKÓRY GŁOWY I WŁOSÓW 

Odświeżający zapach do skóry głowy i włosów. 
Neutralizuje nieprzyjemną woń skóry głowy i włosów. 
Stworzony na bazie alkoholu, dzięki czemu szybko 
odparowuje bez obciążania włosów, pozostawiając świeży 
zapach z wyczuwalnymi nutami mięty, imbiru i kardamonu.

Sposób użycia: Rozpyl równomiernie i nie spłukuj. Powtórz 
aplikację w razie potrzeby.

20 ml

N O .  205
STYMULUJĄCA ODŻYWKA 

Skuteczny  zabieg przeciwko wypadaniu włosów, tym-
czasowego, trwałego czy intensywnego. Wynaleziony 
oraz przebadany aby zapobiegać oraz przeciwdziałać 
nadmiernemu wypadaniu włosów. Wzmacnia mikrokrąże-
nie, chroniąc oraz wzmacniając włosy od cebulki, pomagając 
odzyskać zdrowie włosa oraz jego cykl życia. 

Sposób użycia: Rozprowadź równomiernie na czystej skórze 
głowy i masuj uciskając delikatnie opuszkami palców . Nie 
spłukuj. 

10x5ml . 100 ml

N O .  208
DETOKSYFIKUJĄCY SPRAY

Detoksyfikujący preparat w sprayu bez spłukiwania. 
Preparat w sprayu zawiera składniki aktywne mające 
działanie oczyszczające, detoksyfikujące i przywracające 
równowagę skórze głowy.

Sposób użycia: Rozpyl na skórę głowy i wmasuj dopóki 
produkt całkowicie się nie wchłonie. Nie spłukuj, rozpocznij 
stylizację włosów.

100 ml



Różne stylizacje i różne włosy wymagają odpowiednich produktów. 
Odpowiednich, czyli takich, które pozwalają osiągnąć zamierzony efekt 
w prosty i trwały sposób. Co więcej, produktów które zadbają również  
o włókno włosa, wzmacniając i chroniąc je, dzięki zawartym w nich aktywnym 
składnikom pochodzenia naturalnego. 
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300  ͢  STYLIZACJA WŁOSÓW

N O . 302
GLINKA DO WŁOSÓW

Krem do modelowania zawierający naturalną glinkę, 
która zapewnia efekt zmatowienia. Umożliwia łatwą 
stylizację włosów oraz nadanie wymarzonego kształtu  
z doskonałym matowym wykończeniem. Dzięki 
zawartości żywicy wzmacnia strukturę i dodaje objętości 
nawet rzadkim włosom.

Sposób użycia: Pobierz umiarkowaną ilość produktu, 
rozmasuj w dłoniach, aby ogrzać i ułatwić rozprowadzenie 
na włosach. Wmasuj w suche włosy, dokonując pożądanej 
stylizacji.

25 ml • 75 ml

N O .  301
PASTA MATUJĄCA

Pasta/pomada o silnym utrwaleniu. Dodaje definicji, 
zapewnia lepszą kontrolę oraz trwałość stylizacji i matowe 
wykończenie. 

Sposób użycia: Pobierz niewielką ilość produktu, rozmasuj 
ją w dłoniach, a następnie wmasuj we włosy dokonując 
pożądanej stylizacji.

25 ml • 75 ml

25 ml • 100 ml

N O .  303
WOSK DO MODELOWANIA WŁOSÓW

Elastyczny wosk modelujący do stylizacji włosów.   
Pozwala uzyskać pożądaną fryzurę, a mocny stopień 
utrwalenia zapewnia nienaganny wygląd przez wiele godzin. 
Fryzura zyskuje zdecydowany charakter, zachowując 
jednocześnie elastyczność. Wosk nie jest tłusty, rozpuszcza 
się w wodzie. Umożliwia wielokrotną zmianę stylizacji  
w ciągu dnia.

Sposób użycia: Wmasuj umiarkowaną ilość produktu na 
wysuszone ręcznikiem lub suche włosy, a następnie utwórz 
pożądaną stylizację. Dla ponownego ukształtowania fryzury 
w ciągu dnia, wystarczy zwilżyć dłonie i przeczesać nimi 
włosy, aby uaktywnić działanie wosku.

200 ml

N O .  304
ŻEL O MOCNYM UTRWALENIU

Żel o mocnym utrwaleniu. Nadaje połysk i kontrolę 
każdemu rodzajowi włosów. Umożliwia tworzenie pożądanej 
stylizacji i zapewnia jej długotrwałe utrwalenie - fryzura 
pozostanie w idealnym stanie przez cały dzień. Rezultatem 
jest maksymalny połysk i efekt mokrego wyglądu.

Sposób użycia: Rozprowadź równomiernie na wysuszone 
ręcznikiem lub suche włosy, a następnie ukształtuj  
pożądaną stylizację. Dla ponownego ukształtowania 
fryzury, wystarczy zwilżyć dłonie i przeczesać nimi włosy,  
by uaktywnić działanie żelu.
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N O .  308
ŻEL ZWIĘKSZAJĄCY OBJĘTOŚĆ

Żel zwiększający objętość o średnim utrwaleniu. Dodaje 
objętości, średniego utrwalenia i połysku, ułatwiając 
uniesienie włosów i stworzenie wielu stylizacji. Stworzony 
na bazie żywic świetnie utrwalających fryzurę, jednak 
nie pozostawiając osadu na włosach, a także składników 
nawilżających, ekstraktów roślinnych o działaniu odżywczym, 
i ochronnych filtrów UV.

Sposób użycia: Rozprowadź na wilgotnych lub suchych 
włosach. Wystylizuj włosy zgodnie z potrzebami.

100 ml

N O .  309
PUDER ZWIĘKSZAJĄCY OBJĘTOŚĆ

Delikatnie utrwalający puder, dodaje objętości, unosi 
włosy. Pomaga delikatnie usztywnić wszystkie typy 
włosów, szczególnie cienkie, które naturalnie posiadają 
mniej objętości. Stworzony na bazie naturalnego silikonu  
w formie drobnoziarnistego pudru o matowym wykończeniu 
i nadającemu dodatkowe pogrubienie włosom, dla efektu 
objętości i tekstury przy każdej fryzurze.

Sposób użycia: Rozpyl na suchych włosach i rozpocznij 
stylizację.

7 g

N O .  306
LAKIER DO WŁOSÓW

Lakier do włosów, mocne utrwalenie. Zapewnia 
doskonałą kontrolę, nadaje fryzurze pożądany kształt,  
jak również długotrwałe utrwalenie.

Sposób użycia: Rozpylaj lakier na suchych włosach,  
aby utrwalić utworzony kształt.

400 ml

N O .  305
SPRAY NADAJĄCY OBJĘTOŚĆ

Spray nadający objętość do stylizacji włosów.  Zapewnia 
włosom objętość, kontrolę i delikatne utrwalenie.

Sposób użycia: Rozpylaj na wilgotne włosy, po czym pozo-
staw je do wyschnięcia lub wysusz przy pomocy suszarki. 

200 ml

N O .  307
ŻEL KAMUFLUJĄCY

Czarny żel.  Daje delikatny i tymczasowy efekt pokrycia, 
umożliwiający dyskretne zakrycie siwych włosów czarnym 
pigmentem, który znajduje się w formule produktu. Daje 
również objętość włosom i średnie utrzymanie fryzury.

Sposób użycia: Rozprowadź równomiernie na czyste, 
wilgotne lub suche włosy i stylizuj zgodnie z potrzebami. 
Łatwo usuwa się z rąk i włosów poprzez oczyszczanie. 
Unikać kontaktu ze skórą i ubraniem.

125 ml

N O .  313
ŻEL O ŚREDNIM UTRWALENIU

Żel dający średnie i elastyczne utrwalenie fryzury. 
Nadaje kontrolę i połysk, pomagając stworzyć pożądane 
fryzury. 

Sposób użycia: Rozprowadź na wilgotnych lub suchych 
włosach. Rozpocznij stylizację.

200 ml

N O .  310
KREM DO STYLIZACJI LOKÓW

Krem modelujący do włosów kręconych. Ujarzmia loki, 
nadając im kształt i utrzymując go, zapewnia średnie  
i elastyczne utrwalenie. Nadaje włosom połysk, eliminuje 
problem puszenia się włosów i pomaga podtrzymać 
stworzony kształt.

Sposób użycia: Rozprowadź wmasowując  w wilgotne włosy 
i rozpocznij stylizację.

150 ml

N O .  312
PASTA DO STYLIZACJI 
Z DODATKIEM WĘGLA

Pasta z dodatkiem węgla o silnym utrwaleniu. Pasta 
do stylizacji włosów jest łatwa do aplikacji dzięki swojej 
kremowej i plastycznej konsystencji. Nadaje teksturę, 
pogrubienie i długotrwałe utrwalenie fryzurze.

Sposób użycia: Wpracuj odpowiednią ilość w dłonie,  
a następnie zaaplikuj wmasowując w wilgotne lub suche 
włosy.

75 ml



N O .  402
ZMIĘKCZAJĄCY FLUID
PRZED / PO GOLENIU

Zmiękczający fluid do stosowania przed goleniem  
i po goleniu.  Przygotowuje, konserwuje i chroni skórę 
przed goleniem. Zalecany również do stosowania po goleniu, 
w związku z jego zmiękczającym, kojącym i orzeźwiającym 
działaniem. Łatwo się wchłania. Idealny dla każdego rodzaju 
skóry, nawet tej najbardziej wrażliwej, a także dla każdego 
rodzaju brody.

Sposób użycia: Przed goleniem - nałóż na skórę i wmasuj,  
a następnie kontynuuj zabieg przy użyciu właściwego 
kosmetyku do golenia. Po goleniu - nałóż na skórę i wmasuj.

100 ml

N O .  401
OCHRONNY KREM 

PRZED / PO GOLENIU

Krem ochronny do stosowania przed goleniem 
i po goleniu. Przygotowuje, konserwuje i chroni skórę przed 
goleniem. Zalecany również do stosowania po goleniu,  
w związku z jego zmiękczającym, kojącym i orzeźwiającym 
działaniem. Idealny dla każdego rodzaju skóry, nawet tej 
najbardziej wrażliwej, a także dla każdego rodzaju brody.

Sposób użycia: Jako krem przed goleniem - nałóż na 
skórę i wmasuj, a następnie kontynuuj zabieg korzystając 
z kosmetyku do golenia. Jako krem po goleniu - nanieś 
niewielką ilość na skórę i wmasowuj do całkowitego 
wchłonięcia.

75 ml

Golenie to bardzo osobisty aspekt w życiu każdego mężczyzny. 
Produkty DEPOT odpowiadają wszystkim potrzebom w trakcie 
poszczególnych etapów tego procesu. Od płynów przed goleniem 
i po goleniu, poprzez preparaty nawilżające lub zmiękczające,  
aż po wyspecjalizowane kosmetyki, zapewniające uczucie komfortu  
w czasie golenia i świeżości po nim.  
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400  ͢  KOSMETYKI DO GOLENIA

͢



30 ml

N O .  403
OLEJEK PRZED GOLENIEM
LUB ZMIĘKCZAJĄCY BRODĘ

Olejek do stosowania przed goleniem lub zmiękczający 
brodę. Stosowany jako produkt przed goleniem zmiękcza 
skórę i brodę, a jako środek zmiękczający zapewnia łatwe 
formowanie brody, nadając połysk bez efektu przetłuszczenia. 
Eliminuje nieprzyjemny zapach potu i pożywienia, sprzyja 
wydłużeniu brody dzięki właściwościom zmiękczającym  
i restrukturyzującym.

Sposób użycia: Nałóż kilka kropli na twarz przed 
rozpoczęciem golenia, aby nawilżyć i zmiękczyć zarost  
i zapobiec podrażnieniom, a następnie użyj pożądanego 
kosmetyku do golenia. W celu zmiękczenia zarostu, nanieś 
na dłonie kilka kropli olejku, i wmasuj je w brodę i wąsy we 
wszystkich kierunkach.

125 ml • 400 ml

N O .  404
ŁAGODZĄCE MYDŁO DO GOLENIA  

(NAKŁADANIE PRZY UŻYCIU PĘDZLA)

Delikatne, łagodzące mydło w kremie do golenia,  
na bazie oleju migdałowego i witaminy E. Zmiękcza,  
nawilża, odświeża skórę. Przekształca się w aksamitną 
piankę ułatwiającą golenie. Pozwala na precyzyjne usuwanie 
zarostu oraz zapobiega zaczerwienieniom skóry.

Sposób użycia: Zwilż pędzel, najlepiej ciepłą wodą, po czym 
usuń nadmiar wody.
a. Nałóż porównywalną ilość kremu po obu stronach twarzy, 
wmasuj go za pomocą pędzla kolistymi ruchami, przystąp do golenia.

b. Nanieś niewielką ilość produktu do miseczki, a następnie 
kolistymi ruchami pędzla wyrób pianę. Nałóż pianę na twarz  
i przystąp do golenia zarostu.

N O .  408
NAWILŻAJĄCY BALSAM  

PO GOLENIU

Nawilżający balsam po goleniu.  Specjalnie opracowany dla 
każdego, nawet najbardziej wymagającego rodzaju skóry. 
Łagodzi i koi zaczerwienienia spowodowane goleniem, 
jednocześnie nawilżając skórę. Zapewnia twarzy komfort 
i elastyczność bez uczucia świądu. Równoważy negatywny 
wpływ maszynki na skórę twarzy.

Nuty zapachowe: CLASSIC COLOGNE, FRESH BLACK 
PEPPER.

Sposób użycia: Stosuj po zakończeniu golenia na czystą  
i suchą skórę twarzy oraz szyi.

100 ml

N O .  407
REGENERUJĄCY PŁYN  

PO GOLENIU

Odbudowujący i odświeżający płyn po goleniu.  Delikatnie 
na bazie alkoholu, pobudza, zapewnia świeżość, nawilżenie 
i długotrwały efekt odnowy biologicznej.

Sposób użycia: Aplikuj poprzez lekkie wklepywanie produ-
ktu na całkowicie suchą twarz po goleniu, bądź w razie 
potrzeby kiedykolwiek w ciągu dnia.

100 ml • 500 ml

90 g

N O .  409
KAMIEŃ AŁUNU  
PO GOLENIU

Kamień ałunu po goleniu. Ałun lub ałun potasu jest 
kompozycją soli glinu i potasu oraz kwasu siarkowego, która 
w temperaturze pokojowej występuje w postaci bezbarwnej 
substancji stałej, całkowicie naturalnej i bez zapachu. Dzięki 
właściwościom ściągającym i hemostatycznym, doskonale 
nadaje się do tamowania drobnych krwawień z ranek po 
zacięciach przy goleniu. Ten naturalny minerał jest również 
stosowany jako kosmetyk hipoalergiczny.

Sposób użycia: Zwilż skórę zimną wodą i delikatnie pocieraj 
kamień ałunu po ogolonej powierzchni. Pozostaw na kilka 
sekund, a następnie lekko przemyj twarz ciepłą wodą.  
By zapewnić najlepszą konserwację, osusz kamień po użyciu.

5 g

N O .  410
AŁUN W SZTYFCIE NA  

SKALECZENIA PO GOLENIU

Ściągający ałun w sztyfcie do tamowania niewielkich  
ranek po zacięciach w czasie golenia.  Tamuje drobne 
krwawienia i dezynfekuje skaleczenia, co czyni go 
niezastąpionym kosmetykiem do stosowania w trakcie 
procesu golenia. Składa się z dwóch minerałów  
o właściwościach ściągających, zapewniających efekt 
hemostatyczny.

Sposób użycia: Zwilż końcówkę sztyftu, po czym aplikuj 
bezpośrednio na podrażnionym obszarze, lekko naciskając. 
Powtórz w razie potrzeby. Dla zapewnienia najlepszej 
konserwacji, przepłucz i wysusz sztyft po każdym użyciu.

125 ml

N O .  405
NAWILŻAJĄCY KREM DO GOLENIA 
(DO NAKŁADANIA BEZ PĘDZLA)

Nawilżający krem do golenia / bez stosowania pędzla.  
Zapewnia płynny, łagodny proces golenia. Pozostawia 
skórę gładką, nawilżoną oraz świeżą. Jego unikatowa, 
odświeżająca formuła zapewnia ochronę skóry zapobie-
gając zaczerwienieniom i podrażnieniom. Umożliwia 
przywrócenie powłoki hydrolipidowej po goleniu, pozo-
stawiając skórę stonowaną i elastyczną.

Sposób użycia: Zwilż twarz ciepłą wodą, a następnie 
rozprowadź krem do golenia okrężnymi ruchami po za-
roście do uzyskania lekkiej powłoki. Przystąp do procesu 
golenia. Na koniec opłucz twarz i zastosuj kosmetyk po 
goleniu.

100 ml • 200 ml

N O .  406
TRANSPARENTNY ŻEL  

DO GOLENIA

Niepieniący się żel do golenia / bez pędzla.  Umożliwia 
tworzenie w szybki i precyzyjny sposób linii, detali, 
zarysów fryzury, brody, wąsów i bródek, zapewniając 
doskonały rezultat. Może być stosowany również z golarkami 
elektrycznymi. Ułatwia poślizg maszynki i pozostawia skórę 
miękką i świeżą.

Sposób użycia: Zwilż twarz ciepłą wodą i rozprowadź pro-
dukt na powierzchni przeznaczonej do golenia. Przystąp 
do golenia. Na koniec opłucz twarz i zastosuj kosmetyk po 
goleniu.



500  ͢  KOSMETYKI DO BRODY I WĄSÓW

Od wieków BRODA coś znaczy. Była symbolem godności, mądrości, 
elegancji, snobizmu czy odwagi. Zawsze świadczyła o silnej osobowości 
noszącego ją mężczyzny.

Ale broda, nawet ta pozornie nieuporządkowana, wymaga odpowiedniej 
pielęgnacji.

Miękka, pachnąca, odpowiednio wystylizowana, dowodzi kultury i pozycji 
społecznej mężczyzny. Pokazuje też, że dla niego jest czymś więcej,  
niż po prostu zarostem.
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N O .  502
MASŁO DO BRODY I WĄSÓW

Odżywcze i zmiękczające masło do brody i wąsów. 
Zrównoważona, naturalna kompozycja zapewniająca 
delikatnemu zarostowi właściwe odżywienie, zmiękczenie  
i ochronę, jak również połysk.

Sposób użycia: Pobierz niewielką ilość produktu, rozmasuj 
w dłoniach, po czym dokładnie wmasuj w brodę lub wąsy.

30 ml

N O .  501
OCZYSZCZAJĄCY I NAWILŻAJĄCY 

SZAMPON DO BRODY

Oczyszczający i nawilżający szampon stworzony 
szczególnie do pielęgnacji brody. Zawiera delikatne środki 
powierzchniowo czynne bez SLES. Oczyszcza i nawilża 
zarost, pomagając jednocześnie odpowiednio utrzymać 
brodę. Zalecany do codziennego użytku.

Sposób użycia: Aplikuj na mokrą brodę, a następnie wma- 
suj i dobrze spłucz. Aby dodać miękkości i kontroli, zastosuj 
produkt No. 202: kompletna odżywka bez spłukiwania, bądź 
No. 502: masło do brody i wąsów.

250 ml

30 ml

N O .  503
WOSK DO WĄSÓW

Wosk do stylizacji i modelowania wąsów. Nadaje wąsom 
miękkość i elastyczność oraz zapewnia kontrolę 
umożliwiającą modelowanie i stylizację wąsów. 
Umożliwia nieograniczoną ekspresję przy wykorzystaniu 
indywidualnej kreatywności.

Sposób użycia: Rozmasuj niewielką ilość produktu przy 
pomocy opuszków palców. Nałóż na wąsy, przeczesz i utwórz 
pożądaną stylizację.

12 szt.

N O .  504
ŚCIERECZKI OCZYSZCZAJĄCE 

DO WĄSÓW I BRODY

Jednorazowe chusteczki higieniczne do wąsów i brody. 
Zawsze pod ręką, zapewniają natychmiastową higienę  
i elegancję męskiego zarostu. Pozostawiają wąsy, brodę  
i skórę twarzy czystymi, miękkimi, świeżymi o przyjemnym 
zapachu.

Sposób użycia: Wyjmij chusteczkę i przetrzyj nią delikatnie 
całą powierzchnię brody i wąsów. Unikaj stosowania na 
uszkodzoną, podrażnioną skórę.

N O .  505
 ODŻYWCZY OLEJEK DO BRODY

Odżywczy olejek do brody. Odżywia, nadaje kontrolę 
nad zarostem i połysk, dodatkowo sprawiając że broda 
zyskuje niepowtarzalny zapach. Łatwo się wchłania, chroni 
integralność brody. Zalecany do rozczesywania i zmiękczania 
brody. Zawsze nakładaj przed rozczesywaniem, szczególnie 
na średniej i długiej brodzie, aby uniknąć pęknięcia włosów.

Nuty zapachowe: GINGER & CARDAMOM, MYSTERIOUS 
VANILLA, LEATHER & WOOD.

Sposób użycia:  Nałóż kilka kropli na dłonie, wmasuj  
w brodę i wąsy we wszystkich kierunkach. Wyczesz dobrze 
poprawiając rozprowadzenie produktu. Powtórz aplikację  
w razie potrzeby.

30 ml



600  ͢  PIELĘGNACJA CIAŁA

Prysznic, mycie rąk – to proste zabiegi służące nie tylko oczyszczeniu 
skóry. Kąpiel to również odpowiedni czas, by o skórę zadbać – nawilżyć, 
odżywić,  nadać jej delikatną nutę zapachową.  To także moment relaksu 
przed lub po trudnym dniu, zebrania myśli i regeneracji sił. 

A silny uścisk zadbaną dłonią świadczy o tym, że podający ją 
jest osobą zdecydowaną, dobrze znającą swoją prawdziwą wartość. 
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N O .  603
PŁYNNE MYDŁO DO RĄK
. CYTRUSY I ZIOŁA .

Mydło do rąk w płynie. Delikatnie oczyszcza pozostawiając 
przyjemny zapach cytrusów i aromatycznych ziół 
śródziemnomorskich na skórze. Wzbogacony w glicerynę 
i sorbitol wspomagających nawilżanie, wielofunkcyjny 
kompleks botaniczny i mentol działające odświeżająco  
i łagodząco.

Sposób użycia: Zaaplikuj niewielką ilość na wilgotne ręce,  
a następnie spień. Spłucz.

200 ml

N O .  606
ODŚWIEŻAJĄCY SAMPON 
DO WŁOSÓW I CIAŁA

Odświeżający szampon do włosów i ciała z nutami 
zapachowymi mięty, imbiru i kardamonu. Wyjątkowy, 
wszechstronny i uniwersalny produkt, o zbalansowanym 
działaniu oczyszczającym dla włosów i ciała. Odżywia włosy  
i ciało nadając im lekkiego uczucia świeżości.

Sposób użycia: zaaplikuj na wilgotne włosy i ciało, spień,  
a następnie spłucz. W razie potrzeby powtórz czynność.

250 ml

N O .  601
OCZYSZCZAJĄCY ŻEL DO CIAŁA

Delikatny żel myjący do ciała. Delikatnie oczyszcza, 
pozostawiając przyjemny zapach na skórze.

Nuty zapachowe: CLASSIC COLOGNE, FRESH BLACK 
PEPPER, ORIENTAL SOUL, DARK TEA, WHITE CEDAR.

Sposób użycia:  Do kąpieli i pod prysznic. Do kąpieli: wlej do 
wanny kilka łyżek produktu i napełnij wodą. Pod prysznic: 
wylać na wilgotną gąbkę lub bezpośrednio na ciało i dobrze 
spienić, a następnie spłukać.

250 ml

200 ml

N O .  604
NAWILŻAJĄCY LOTION DO RĄK

. CYTRUSY I ZIOŁA .

Nawilżający balsam do rąk. Odżywia i chroni skórę dłoni 
dzięki wielu aktywnym składnikom: masło shea, olej ryżowy, 
oleje arganowe i jojoba, glicerynę, witaminy i wielofunkcyjny 
kompleks botaniczny. Pozostawia przyjemny zapach cytrusów  
i śródziemnomorskich aromatycznych ziół na skórze.

Sposób użycia: Zastosuj w razie potrzeby, wmasowując  
w skórę aż do wchłonięcia.

200 ml

N O .  607
ODŚWIEŻAJĄCY SPRAY DO CIAŁA

Odświeżający spray do ciała z nutami zapachowymi mięty, 
imbiru i kardamonu. Wszechstronny produkt o niskiej 
zawartości alkoholu, działający odświeżająco, nawilżająco  
i tonizująco na skórę ciała i twarzy. Polecany także do twarzy 
po goleniu. Zmiękcza, nawilża i odżywia skórę twarzy dając 
długotrwałe uczucie świeżości.

Sposób użycia: Zaaplikuj spray na skórę.

N O .  602
SCENTED BAR SOAP

Scented bar soap. Cleanses gently, leaving a pleasant scent 
on the skin. One unique formula with 7 different fragrances 
to cater for personal taste. Its rich formula containing olive 
and coconut oils creates a creamy cleansing foam enriched 
with intense fragrances.

Nuty zapachowe: CLASSIC COLOGNE, FRESH BLACK 
PEPPER, ORIENTAL SOUL, DARK TEA, WHITE CEDAR.

Sposób użycia:  Dampen the hands and lather the soap 
between the hands, then distribute the foam over the skin 
or use the soap directly on the skin. Lather, then rinse well.

100 g



900  ͢  KLIMAT SALONU

Węch – zmysł często niedoceniany, intensywnie oddziałuje na ludzką 
podświadomość. Zapach tworzy nastrój, wpływa na to, jak dane 
miejsce odbierane jest przez osoby je odwiedzające. Tajemniczość, 
ekskluzywność,  wyjątkowość  - nie mówiąc nic, nie pokazując niczego, 
efekt taki uzyskać można poprzez odpowiednio dobrany aromat. 
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CLASSIC COLOGNE 

FRESH BLACK PEPPER 

WHITE CEDAR

ORIENTAL SOUL

DARK TEA



N O .  902
ODŚWIEŻACZ POWIETRZA

Odświeżacz powietrza w sprayu. Zapewnia natychmiastowy 
zapach.

Nuty zapachowe: CLASSIC COLOGNE, FRESH BLACK 
PEPPER, ORIENTAL SOUL, DARK TEA.

Sposób użycia: Rozpylaj do góry, w powietrze. Nie pryskaj 
bezpośrednio na tkaniny, by uniknąć plam.

500 ml

N O .  901
ŚWIECA ZAPACHOWA

Świeca zapachowa. Delikatne rozproszenie zapachu.

Nuty zapachowe: CLASSIC COLOGNE, FRESH BLACK 
PEPPER, ORIENTAL SOUL, DARK TEA.

Sposób użycia:  Przytnij knot do długości ok. 0,5 cm. Aby 
świeca świeciła dłużej, trzymaj ją zapaloną przynajmniej 
przez 4-5 godzin, by wosk na powierzchni stopił się zupełnie. 
Przed ponownym zapaleniem zaczekaj, aż świeca się 
ochłodzi. 

160 g

200 ml

N O .  903
PATYCZKI ZAPACHOWE

Patyczki zapachowe. Zapewniają długotrwałe rozproszenie 
zapachu. 

Nuty zapachowe: CLASSIC COLOGNE, FRESH BLACK 
PEPPER, ORIENTAL SOUL, DARK TEA.

Sposób użycia: włóż patyczki do butelki i pozwól im 
nasiąknąć zapachem. By zintensyfikować zapach, odwróć 
patyczki.

N O .  904
 WODA TOALETOWA

Woda toaletowa. Delikatnie nadaje zapach skórze.  
W wodzie toaletowej stężenie olejków zapachowych 
jest niższe, a zatem większa ilość alkoholu zwiększa 
odparowywanie i podkreśla początkowy efekt. Najbardziej 
wyróżniające się nuty  to nuty głowy zwiększające rześkość 
zapachu, który następnie staje się delikatniejszy.

Nuty zapachowe: CLASSIC COLOGNE

Sposób użycia: nie ma jednolitych zasad aplikowania 
zapachów. Liczą się indywidualne preferencje, zarówno przy 
wyborze zapachu, jak i sposobie i miejscu  na ciele, gdzie jest 
stosowany.  

100 ml

100 ml

N O .  905
WODA PERFUMOWANA

Woda perfumowana. Nadaje skórze intensywny 
i długo utrzymujący się zapach. W wodzie perfumowanej 
koncentracja olejków zapachowych jest wyższa, a nuty 
serca w tym przypadku są najważniejszą częścią formuły, 
podkreślając bogactwo i uwodząc swym zapachem.

Nuty zapachowe: CLASSIC COLOGNE, FRESH BLACK 
PEPPER, ORIENTAL SOUL, DARK TEA.

Sposób użycia: nie ma jednolitych zasad aplikowania 
zapachów. Liczą się indywidualne preferencje, zarówno 
przy wyborze zapachu, jak i sposobie i miejscu  na ciele, 
gdzie jest stosowany.

/ bergamotka / eukaliptus / mięta / petitgrain / neroli / werbena / lawenda

/ dzika lilia / cytryna / czarny pieprz / liść laurowy 
/ elemi / cynamon / piżmo / drzewo cedrowe

/ słodka pomarańcza / cytryna / lawenda / biały cedr 
/ brzoza / drzewo sandałowe / paczula / piżmo / wanilia

/ czarny pieprz / cynamon / kardamon / gałka muszkatołowa 
/ paczula / drzewo cedrowe / styraks / wanilia / labdanum / szare piżmo

/ bergamotka / goździk / gałka muszkatołowa / bazylia / olejek z drzewa sandałowego 
/ magnolia / pelargonia / białe kwiaty / słodkie drewno / paczula / tytoń / białe piżmo



000  ͢  AKCESORIA

Dla nieobojętnych na detale. Dla tych, którzy czerpią radość z codziennego 
rytuału golenia oraz pielęgnacji zarostu. Dla nieuznających kompromisów, 
dla ceniących jakość i oryginalność. Akcesoria są idealnym dopełnieniem 
kosmetycznej oferty marki DEPOT. 

͢
Pędzelki
Miseczki
Grzebienie
Kartacze
Torby
Plafony
Fotele
Nożyczki
Brzytwy

͢
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͢   DEPOT - The Male Tools & Co.

Wyłączny importer w Polsce: EURO-FRYZ S.C.

UL.WARMIŃSKA 1A - 91-316 ŁÓDŹ - POLSKA

T. +48 42 651-60-25 - biuro@depot-men.pl

www.depot-men.pl

DEPOTmenPL

Zeskanuj i bądź na bieżąco!

DEPOT to również nieustanny rozwój praktycznych 
umiejętności! Zapraszamy na inspirujące szkolenia 

ze strzyżeń męskich i barberingu, prowadzone przez 
doświadczonych edukatorów marki.


