


Vi har utviklet en serie med utvalgte produkter til hårpleie, styling og skjeggpleie. 
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▪ „Det er vanskelig å si nøyaktig hva som gjorde ham så spesiell, men han hadde
en utrolig utstråling, med caps, bart og en helt spesiell sans for humor.“

„Han satt ofte ute i sola, drakk en øl og småsnakket og tullet med fans. Selv 
franskmennene var begeistret, og du vet jo hva slags forhold de har til humor.“

Rosie Bernard, innehaveren av legendariske Rosie‘s Bar i Monaco

▪ Graham Hill var racerbilkjører og vant Formel 1 to ganger. I tillegg vant han
løpene Indianapolis 500 og 24 Hours of Le Mans.

Frem til i dag er det ingen andre som har klart å vinne en
såkalt «Triple Crown».
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▪ Graham Hill var et stilikon på sin tid. Med sitt karismatiske vesen, allsidige
interesser og lune humor var alle dørene åpne for han i alle selskaper.

Med Graham Hill Men’s Grooming Products har vi utviklet en produktlinje som 
fremstår som en hyllest til en ekte gentleman.

▪ Designet tar utgangspunkt i det legendariske hjelmdesignet til far og sønn,
Graham og Damon Hill:

De hvite rorbladene til London Rowing Club mot en kongeblå bakgrunn.
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Rengjør håret på en mild og skånsom 
måte uten å tørke det ut. Egnet til alle 
hårtyper. Med pantenol, koffein og 
hvitpilekstrakt.

Medisinsk aktivt kull binder alle rester i 
håret. La sjampoen virke i fem minutter 
før den vaskes ut. Svært mild.



Mild dusjgele med fuktighetsgivende 
jojobaolje og oppfriskende mynte. Svært 
mild.

Styrker sirkulasjonen i hodebunnen, vitaliserer og gir 
mer volum. Med pantenol, hvitpilekstrakt og 
fytantriol.
Brukes etter hårvask eller som rask oppfriskning - sprayes partivis 
inn mot hodebunnenog masseres inn.
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Enzympulver for fintporert renseskum til rens av ansikt 
og skjegg. Snu flasken og dryss pulver-dosen i fuktige 
håndflater, gni håndflatene mot hverandre til du har et 
kremaktig skum og masser inn i det fuktede skjegget. 
Skyll godt etter kort innvirkning. Med jojobaolje, 
søtappelsinolje, sedertrenolje og mynte.
Obs: Åpne dispenseren og fjern proppen før første bruk.

Beskytter mot tørrhet, tilfører fuktighet og gir skjegget 
en flott glans. Med jojobaolje.

Fordel en liten mengde på fingertuppene, og masser 
inn i huden under skjegget. Samtidig masseres oljen 
inn i skjegget.



Svært mild barbersåpe for skånsom barbering. 

Fukt ansiktet og barberkosten med varmt vann før barbering. 
Skum opp barbersåpen med barberkosten, og skum inn ansiktet 
med sirkelbevegelser. Deretter barberer du ansiktet og skyller 
godt.



Beskytter, pleier og frisker opp huden. Gjør 
skjegget smidig. Med pantenol, mynte og 
arginin. Særdeles mild og lett pleiende After 
Shave Balm til ansikt og hals samt skjeggpleie.

Forfrisker og desinfiserer huden. Med fikenkaktus, 
mynte og allantoin. Fordel sparsomt i håndflatene, 
og fordel på ansiktshuden etter barbering.
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Perfekt til pompadour, flattop eller quiff. Varm 
ønsket mengde ved å gni håndflatene mot 
hverandre, og fordel det i håret. Bruk en kam 
eller style på annen måte.

Perfekt når du ønsker ekstra tekstur, piggete 
look og til kort hår. Varm ønsket mengde ved å 
gni håndflatene mot hverandre, og fordel det i 
håret. Bruk en kam eller style på annen måte.



Vannbasert paste til alle korte frisyrer, spesielt bra
til tynt hår. 

Gni produktet lett mellom hendene, og fordel i 
håndkletørt eller tørt hår. Form håret, gir naturlig
hold og matt finish.

Vannbasert pomade, perfekt til blankt hår, og etter 
bruk av COPSE. Fordel ønsket mengde i håndflatene 
og gni dem mot hverandre. Fordel pomaden i håret. 
Bruk en kam eller style på annen måte.



Egnet til alle korte frisyrer, spesielt god til tynt hår. Gni
leiren kort mellom hendene, og fordel i tørt hår. Form 
håret, gir ekstra kraftig hold og matt finish.

Vannbasert krem, også egnet til langt hår. Gni kremen 
mellom hendene, og fordel i håndkletørt eller tørt hår. 
Style etter ønske.



Vannbasert gele, kraftig hold, perfekt til kort hår 
som skal stå opp. Gni kremen mellom hendene, og 
fordel i håndkletørt eller tørt hår. Style etter ønske.

Hårspray med ekstra kraftig hold, gir håret ekstra
glans. Sprayes i frottert hår. Formes med kam eller
børste, eller sprayes på tørt hår.



Arbeidsverktøy

SHAVING BRUSH SHAVING BOWL

TRIMMER CLIPPER



Salgsdisplayene gjør det enklere å presentere GRAHAM HILL-produktene på en attraktiv måte. 

Det kompakte sortimentet passer i to plassparende på utsalgsdisplay med logo.



GRAHAM HILL Style Guide brukes for å krysse av produktanbefalinger. 
Kommer med et elegant, praktisk stativ i tre.

STYLE GUIDE

GRAHAM HILL Styleguide

Nå også med QR-kode.
Når du skanner QR-koden, kan du se 
videoen med bruksanvisning. 



Disse tre bildene av Graham Hill er 
trykt på MDF-plater og kan henges 
på veggen.

DEKORASJON

Bildemotiver

Stoffbanner til salongen






