
 

 

Om Terence Renati 

Renati er en anerkjent italiensk frisør med base i Australia. Med erfaringen han tilnærmet seg som 

stylist i bl.a. London, har Terence Renati utviklet noen helt unike mud-produkter. Idéen kom etter 

utallige eksperimenter med å blande seg frem til produktkombinasjoner ut ifra det som fantes på 

markedet av hårprodukter på 90-tallet. Målet ble å skape en hårvoks som både holdt like godt i fuktig 

vær som etter en kveld på byen og som samtidig var lett å vaske ut 

 

IDENTITY MUD WAX – Mid hold 100ml  

-Passer spesielt bra til finere hårtyper 

-Tilfører ekstra fylde og lett men merkbart hold. 

-Passer for bruk i både tørt og fuktig hår 

Art.nr. 22220 

 

STRAIGHT HOLD GLAZE - Strong Hold 

-Legendarisk og bestselgende voks i over 20år  

-Godt hold og naturlig glans 

-Glatter ut naturlige bølger i håret 

Art.nr. 22219 

 

PASTE EXTREME – Hair Play 100ml 

-Sofistikert og overbevisende fleksibilitet 

-Ekstra godt hold men gir allikevel en naturlig følelse 

-Styrker håret samtidig som den styrker selvtilliten 

Art.nr. 22223 



 

ROCK HARD - Instant Rock Star 100ml 

-True King of all Waxes 

-For maksimalt med hold til frisyren, døgnet rundt 

-Beskytter og styrker håret 

Art.nr. 22222 

-Matt, tørr og robust – akkurat som den Australske ørkenen 

-Du avgjør selv hvor matt og tøft håret skal være 

-Ekstra matt med ekstra godt hold? Ja takk! 

***** Art.nr. 22225 

 

PRE-WAX SHAMPOO & CONDITIONER – Per Uomo 250ml 

-Optimaliserer håret for bruk av hårvoks. 

 

Om Terence Renati 

Renati er en anerkjent italiensk frisør med base i Australia. Med erfaringen han tilnærmet seg som 

stylist i bl.a. London, har Terence Renati utviklet noen helt unike mud-produkter. Idéen kom etter 

utallige eksperimenter med å blande seg frem til produktkombinasjoner ut ifra det som fantes på 

markedet av hårprodukter på 90-tallet. Målet ble å skape en hårvoks som både holdt like godt i fuktig 

vær som etter en kveld på byen og som samtidig var lett å vaske ut 

 

 

 

 


