
 Kolekcje męskie 



 BAYLIS & HARDING  

Jenson Button- kierowca w Formule 1-  Ambasador marki 



Kolekcja Czarny pieprz i żeń-szeń 



Czarny pieprz i żeń-szeń- kolekcja stała 

Płyn do mycia rąk 

500ml 

BMHWBP 

Zestaw płyn do mycia rąk 500ml    

i  balsam do rąk i ciała 500ml 

BMBP2BTL 

Żel pod prysznic 

500ml 

BMMSGBP 

Płyn do kąpieli 

500ml 

BMMSKBP 

Płyn do mycia ciała           

i włosów  250ml 

BMHBWBP 

To  kolekcja klasyczna i nowoczesna.  

To kompozycja zapachowa dla ekskluzywnego mężczyzny, który gustuje w zapachach klasycznych i 

subtelnych. Stymulujące owocowo-pikantne nuty zostały w niej połączone z aromatami drzewa 

sandałowego i drzewa cedrowego.   

Razem tworzą elegancki i luksusowy zapach.  
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Czarny pieprz i żeń-szeń- kolekcja stała 



Czarny pieprz i żeń-szeń- kolekcja limitowana 



Kolekcja Cytrusowa limonka i mięta 



Cytusowa limonka i mięta- kolekcja stała 

Żel pod prysznic 

500ml 

BMMSGCL 

Płyn do kąpieli           

500ml 

BMMSKCL 

Płyn do mycia ciała           

i włosów  250ml 

BMHBWCL 

Skin Spa to kolekcja odświeżająca i dodająca energii niezbędnej dla aktywnego mężczyzny. 

To kompozycja zapachowa, w której świeże i energiczne nuty  limonki i bergamotki                          

zostały połączone z drzewnymi aromatami.   

Razem tworzą prawdziwie orzeźwiający zapach, idealny dla mężczyzn, którzy czerpią życia w pełni.  



Cytrusowa limonka i mięta- kolekcja limitowana 

“Practice like you’ve never won. 

Perform like you’ve never lost”  

                                   



Kolekcja Fuzzy Duck- imbir i limonka 



Fuzzy Duck imbir i limonka- kolekcja stała 

Płyn do mycia rąk 

500ml 

FDCHW 

Płyn do kąpieli           

500ml 

FDGLSG 

Płyn do mycia ciała           

i włosów  250ml 

FDGLHBW 

Fuzzy Duck to kolekcja figlarna i nowoczesna. 

To linia zaprojektowana dla mężczyzny, który lubi być zadbany i przygotowany na wszystko, co życie 

może mu przynieść w każdym dniu. Kompozycja zapachowa została oparta na bazie nut drzewnych z 

dodatkiem orzeźwiającej limonki i orientalnego imbiru.  Została wręcz doskonale zbalansowana tak, aby 

zapewnić zarówno odświeżającą, jak i kojącą pielęgnację.  



Fuzzy Duck imbir i limonka- kolekcja limitowana 



SKIN SPA Drzewo sandałowe i bursztyn- kolekcja limitowana 

Skin Spa to kolekcja dla nowoczesnego mężczyzny. 

To kompozycja zapachowa, w której Orzeźwiające nuty bergamotki i mandarynki                                    

zostały połączone z aromatami bursztynu i piżma.  

Razem tworzą typowo męski  zapach, idealny do celebrowania kąpieli i pielęgnacji. 




