
BARBER GRADE TONICS

NATURAL GROOMING
B O R N  I N L O N D O N
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BARBERMERK HAW KIN S  &  B R IMB LE  

Maart 2017 - Verander je badkamer in een barbershop met de grooming producten van Hawkins & Brimble. Natuurlijke barberproducten 

met een vintage vibe voor de moderne man. Na groot succes op de Britse markt, nu ook in Nederland verkrijgbaar bij Etos en via Jackz.nl. 

"Na een razendsnelle groei op de Britse markt is het nu tijd om Hawkins & Brimble te lanceren in Nederland. De Nederlandse man is, 

volgens ons, klaar voor een natuurlijk en high quality scheermerk dat qua prijs toegankelijk is voor iedereen.” - Patrick Bos, internation-

al sales manager Hawkins & Brimble 

Perfect passend in het leven van de moderne (gentle)man en speciaal gemaakt in Engeland, met alleen het beste dat de wereld te bieden 

heeft. Hawkins & Brimble producten zijn verrijkt met eenvoudige maar kwalitatieve, natuurlijke ingrediënten, die altijd presteren – net 

als jij; dag in, dag uit. Herken de Hawkins & Brimble man aan het onweerstaanbare aroma van Elemi en Ginseng met geurnoten van 

leer en koffie. Daarnaast wordt Elemi gebruikt om rimpels te verminderen, de huid te kalmeren en te ondersteuren. Ginseng heeft 

daarentegen een anti-aging werking. Hawkins & Brimble is gemaakt voor alle haarstijlen; van kort tot lang, van baarden tot snorren, 

en belooft altijd het beste resultaat. Moeiteloos maar modern, speels maar toch strak gestyled. De Hawkins en Brimble’s grooming 

collectie helpt hem aan een subtiel maar sophisticated groomingsritueel waar hij al snel niet meer zonder kan. 

“Hawkins & Brimble is een mooie toevoeging aan het Etos assortiment. Met dit merk spreken we de moderne als ook de authentieke man 

aan die graag wat extra aandacht aan zijn uiterlijk wil besteden.” - Cindy Hendriks, category manager Etos



SS1 7  BEARD TRENDS

Hawkins & Brimble is niet alleen op de hoogte van de beste barberproducten, ook de laatste baardtrends houden zij (mes)scherp in de gaten. 

Stephen Shortt, Hawkins & Brimble’s CEO en oprichter, bekeek hoogstpersoonlijk de SS17 shows en spotte de trends: “Waar de wilde boho 

baard zijn comeback maakte in 2016, is 2017 het jaar van een meer verzorgde, getemde versie. Wij voorspellen een kortere, meer verzorgde 

baardstijl, en – houd je vast - verwachten zelfs dat sommige mannen hun beestachtige baard verruilen voor een real clean shave.”

De glad geschoren look is op z’n best in combinatie met strak naar achter gekamd haar, zoals gespot bij de SS17 Rag & Bone show. 

Scheer, voor het gladste resultaat, met de haarrichting mee en voorkom irritatie en ingegroeide haartjes. Scheer met korte, zachte halen en 

laat het scheermes over de huid glijden zonder teveel druk uit te oefenen. Clean shave: check! Nog niet klaar om afscheid te nemen van je 

‘facial fuzz’? Ga voor de subtiele stoppel, zoals de modellen in de Cadet SS17 show. Gebruik een baardtrimmer om je baard in toom te 

houden en kies voor lengte die je makkelijk kunt handlen. Nu nog de eigenaar van een prominente baard? Breng een bezoekje aan een 

barber voor een spot-on basis die bij je gezichtsvorm past. Verzorg je stoppelbaard met een goede kwaliteit baardolie, zoals onze Beard Oil 

met arganolie, om je huid en haar een natuurlijke boost te geven en droogte en irritatie te voorkomen.

PRODUCTEN

• Pre-Shave Scrub: €10,95  • Post Shave Balm: €10,95  • Shaving Cream: €12,95  • Shaving Brush: €19,95  • Beard Oil: €11,95

• Moustache Wax: €11,95 (alleen verkrijgbaar via Jackz.nl)  • Molding Hair Wax: €10,95 (alleen verkrijgbaar via Jackz.nl)

Hawkins & Brimble is vanaf maart 2017 verkrijgbaar bij Etos en via Jackz.nl.

*Alle Hawkins & Brimble producten bevatten natuurlijke ingrediënten, zijn dierproefvrij en vegan. Daarnaast zijn de producten vrij 

van parabenen, kleurstoffen, SLS/SLES, minerale oliën en alcohol. 

Voor meer informatie, beeldmateriaal of pers samples: laura@u-pr.nl


