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TABAC GENTLE MEN'S CARE 

Tuoksu ja ihonhoitosarja miehille 

 

Minkälainen on todellinen herrasmies? 

Hän on mies, joka jättää viimeisen istumapaikan jollekin toiselle. Hurmaava strategi. Hänen ei tarvitse 

tuoda itseään esille. Hän ei välitä siitä mitä muut hänestä ajattelevat. Hän pysyttelee mieluummin 

taustalla. Vaikka hänellä on elämänkokemusta, hänen ei tarvitse tuoda sitä esille. Hän kulkee omaa 

tietään ja hän jää ihmisten mieliin. Hänet tunnetaan ja häntä pidetään kohteliaana, itsevarmana, 

ystävällisenä ja selkeäsanaisena. Kun hän astuu huoneeseen, hän ottaa tilan haltuunsa. Hänellä on 

varma maku ja hän pukeutuu hyvin. Hymy karehtii hänen huulillaan ja älykkyys paistaa hänen 

katseestaan. Hän ei ole erehtymätön ja juuri se tekee hänestä vastustamattoman.  

Be gentle. Be a man. Be a GENTLEMAN. 

 

 

 

Kuusi tuotetta, jotka korostavat modernin herrasmiehen tyylikästä olemusta 

Tabacin uusi Gentle Men’s Care -miestensarja koostuu kuudesta tuotteesta, joista neljä hoitaa 

miesten ihoa parranajon aikana ja sen jälkeen. Näiden neljän tuotteen lisäksi sarjaan kuuluu eau de 

toilette ja stick deodorant. Kaikissa sarjan tuotteissa on raikas, tyylikäs tuoksu, joka korostaa modernin 

herrasmiehen tyylikästä olemusta. 

 

 

   PARRANAJO 

 

Shaving gel – Rauhoittava   

Hellävarainen partageeli onnistuneeseen parranajoon. Aloe veraa sisältävä partageeli muodostaa ihon 

pintaan suojaavan kalvon, joka ehkäisee pienien ihovaurioiden muodostumista. 

 

Vaihe 1: HOITO 

 

After Shave Lotion – Virkistävä 

Virkistävä After Shave Lotion viilentää ja virkistää ihoa parranajon jälkeen. Se vähentää parranajon 

aiheuttaamaa kirvelyä ja kuumotusta sekä hoitaa ihoa.  

 

After Shave Balsam – Rauhoittava 

Hellävarainen After Shave Balsam sisältää CELLACTIVE™ MEN -nimistä vaikuttavien aineiden 

yhdistettä, joka sopii erityisen hyvin miesten iholle. Se kosteuttaa ihoa ja rauhoittaa sitä parranajon 

jälkeen sekä lisää sen vastustuskykyä päivittäisen stressin haitoille. 
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Moisturising cream – Rauhoittava  

Päivittäiseen käyttöön tarkoitettu ihoa kosteuttava voide. Se sisältää CELLLATIVE™ MEN  

-nimistä vaikuttavien aineiden yhdistettä, joka ehkäisee ihon kuivumista ja rauhoittaa sitä parranajon 

jälkeen. Kosteuttava voide imeytyy nopeasti ihoon, eikä jätä ihoa rasvaisen tuntuiseksi. 

 

Vaihe 2: TUOKSU 

 

Eau de Toilette – Virkistävä 

Tabac Gentle Men’s Care -tuoksussa moderni raikkaus yhdistyy klassiseen tyyliin, joka korostaa 

tämän päivän herrasmiehen huoliteltua olemusta. 

 

Deodorant stick – 24 h suoja 

Ihoystävällinen deodorantti, joka antaa 24 tunnin suojan hikoilun haittoja vastaan. Jättää iholle 

raikkaan, puhtaan tunteen ja antaa ihon hengittää. 

 

Tabac Gentle Men’s Care -tuotteet tulevat myyntiin elokuussa 2016. 

 

Tuotekuvat: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=16251-alacefladb&l=FI  

 

Lisätiedot: 

BERNER OY, kuluttajatuotteet-osasto 

Anne Sario, puh: 0207 91 4322, sähköposti: anne.sario@berner.fi  

 

 

 

 

 

 

 


