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Gordon beard, klasické, trendové, ze 
starověkého tradičního holení. Klasický 
profesionální knírek a vousy v napros-
té shodě se staroanglickou tradicí. Knír 
a vousy jsou nadčasové symboly muž-
ské péče: mohou být volně upravovány 

a přizpůsobovány, představují skutečný 
mužský výraz. Vousy a kníry mohou být 
plné nebo strniště, nadměrné velikosti 
jako hipster styl nebo definovaná kozí 
bradka: musí být vždy dokonale upra-
vené.

Beard & moustache pomade
Gordon pomáda je jedním z produktů 
určených na styling kníru a vousů. Po 
pomádě nebudou vousy tvrdé ani mast-
né, můžou být volně tvarovány. Pomáda 
také zanechá příjemnou smyslnou a rafi-
novanou vůni.

Kód: D402 - 50 ml

Daily beard cleanser
Mycí gel na každodenní 
hygienu o vousy a knír. 
Je svěží a jemný, zlepšu- 
je rozčesávání, respe- 
ktuje specifické pH. Díky 
těmto vlastnostem budou 
vaše vousy a knír oprav-
du čisté, hedvábné 
a příjemně provoněné: 
ideální výrobek na péči 
o vousy. Navíc není agre- 
sivní pro obličejovou  
pokožku, takže je mož-
no ho použít kdykoliv  
během dne.

Kód: D400 - 150 ml

Beard cream conditioner
Bezoplachový hydratační kondicionér 
na každodenní péči. Revitalizuje a zjem-
ňuje vousy, udržuje je lesklé a hebké. 
Muž, který používá tento produkt, má 
jemnější, jasnější a objemnější vousy. Po 
aplikaci zanechá příjemnou smyslnou 
a rafinovanou vůni.

Kód: D401 - 100 ml

Gordon Beard
Trendy klasika
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Beard oil
Olejové tonikum na vousy z řady Gordon  
je vzácný olej, jemný a suchý, který udr-
žuje  vousy hladké a vyži-
vované. Výtažky z měsíčku, 
slézu a proskurníku zjem-
ňují, uklidňují a navíc olej 
ze semen opuncie mexické 
má velké hydratační účin-
ky. Obsahuje velké množství 
kyseliny linolové, proto také 
tonizuje, ale nemastí. Použí-
vá se v malém množství na 
suché či mokré vousy.

Kód: D408 - 50 ml

Beard & face scrub
Jemný exfoliační gel s přírodními mikro- 
granulemi: vulkanickým pískem a mikro- 
nizovanými olivovými jádry. Odstraňuje 
nečistoty z pokožky, zanechává ji extrém- 
ně jemnou a hebkou,  
pomáhá vousům růst 
zdravě a zářivě. Obsahu-
je také organický heřmá-
nek a extrakty z lékořice.

Kód: D424 - 50 ml
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Pre shave serum
Zklidňující a změkčující 
sérum před holením, které 
je obohaceno o přírodní 
hydratační látky. Ideální 
pro silné, tvrdé vousy, při-
praví pokožku na holicí 
rituál. Zlepšuje skluz če-
pele a snižuje podráždě-
ní. Jednoduše vmasírujte 
malé množství séra před 
nanesením pěny na hole-
ní.

Kód: D440 - 100 ml

Fluid shave cream
Tekutý holicí krém řady 
Gordon Shave je produk-
tem pro rychlé a praktické 
holení a vyznačuje se pří-
jemnou vůní, charakteri-
stickým znakem produktů 
řady Gordon. Jeho recep-
tura byla navržena tak, 
aby změkčila i ty nejtvrdší 
vousy a umožnila snadné 
klouzání čepele. Použi-
tí tohoto produktu pro  
stříhání vousů je velmi 
jednoduché: po navlhče-
ní obličeje teplou vodou 
jemně vmasírujte malé 
množství tekutiny, dokud 
nevytvoří měkkou bílou 
emulzi.

Kód: D403 - 150 ml
Shaving soap
Pro milovníky tradičního holicího ri-
tuálu. Gordon holicí mýdlo zjemňuje,  
hydratuje a chrání pokožku během hole-
ní díky pevné a objemné pěně, která za-
nechává příjemný pocit svěžesti. Pomocí 
navlhčeného holicího štětce míchejte 
krouživými pohyby dokud nezískáte do-
konalou texturu, jemně ji rozetřete na 
obličej a oholte.

Kód: D441 - 100 ml

Gordon Shave
Rituál a tradice

Péče o krásu a pohodu mužů. Gordo-
novo holení není pouze holicí linií pro 
muže, ale spíše životní filozofií, která 
vzniká z nejstarších rituálů muže. Hole-

ní - denní gesto a tradice, které otcové 
hrdě předávají synům, kde je muž ab-
solutním hrdinou. Rituál, u kterého se  
zcela věnuje sám sobě.
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Style invisible gel
Transparentní holicí gel 
z řady Gordon Shave je 
inovativní produkt pro ho-
lení vousů. Průhledný gel, 
ideální zejména pro ty, 
kteří se rozhodnou pro de-
finovanou úpravu vousů 
a sledují poslední trendy. 
Vzácné rostlinné extrakty 
a účinné látky dermoafi-
nu pomáhají předcházet 
zarudnutí a podráždění, 
zjemňují pokožku a vou-
sy, usnadňují a vyhlazují 
holení. Uklidňující, změk-
čující a s typickou vůní 
Gordon je Style Invisible Gel dermato-
logicky testovaný produkt pro stříhání 
vousů, vhodný i pro velmi citlivou a jem-
nou pokožku. Doporučujeme jej také po-
užít před holením.

Kód: D404 - 100 ml

After shave balm
Balzám po holení řady  
Gordon je uklidňující  
emulze po holení, boha-
tá na přírodní zvlhčující 
látky a látky chránící po-
kožku. Produkt nechává 
pokožku svěží, jemnou 
a hydratovanou, rychle se 
vstřebává. Jeho receptura 
je obohacena o aloe vera 
a organické ovesné a heř-
mánkové extrakty, má 
protizánětlivé, hemosta-
tické a stahující účinky, 
které uklidňují podráždění, ke kterému 
dochází po holení vousů. Vhodný pro 
velmi citlivou pokožku.

Kód: D405 - 100 ml

After shave
Tekutý alkohol po holení s typickou 
texturou klasického italského holičství, 
s osvěžujícím a tónovacím účinkem. 
S výtažkem z lékořice a bisabololu, kte-
rý má uklidňující účinek a díky tomu je 
vhodný i pro nejcitlivější pokožku.

Kód: D425 - 100 ml
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Gordon holící břitvy představují starý 
styl holení v moderní kvalitě. Lehké 
břitvy s nezaměnitelným stylem pokož-

ku čistě a hluboce oholí, vaše pokožka 
jemnější a přitažlivější.

Gordon 1/2 holící břitva
Skládací ½ holící břitva Gordon.  
Určeno pro muže, kteří mají opravdovou 
vášeň pro umělecké holení. Tato břitva 
Gordon má poloviční lamelu.

Kód: D433

Břitva na bradu 
Elegantní kovový holicí strojek Gor-
don s broušenou rukojetí. Čepele jsou 
vyměnitelné a jsou vybaveny klasickou 
poloviční čepelí. Gordonovo holení je  
výrazem maximální mužnosti.

Kód: D415

Gordon holící břitva s klasickou 
čepelí
Klasická holící břitva Gordon s pevnou 
lamelou. Elegantní holení z broušeného 
kovu uzavírá klasickou lamelu. Holení 
břitvou Gordon představuje maximální 
mužnost.

Kód: D436

Kent držák na holící štětku
Chromovaný držák na štětky, jedna 
velikost.

Kód: D305

Břitva na bradu 
Rovný holicí strojek s dřevěnou rukojetí, 
vyrobený ručně s vášní a profesionali-
tou, je nástrojem par excellence pro do-
konalé oholení, kompatibilní s poloviční 
hranou ostří.

Kód: D416

Holící britvy a štetce
Tradice a kvalita pro hladkou a svůdnou tvář
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Holící štětka Gordon
Vyrobena ze smíšených štětin.

Kód: D435

Tvarovací hřeben na bradu
Perfektně definuje linie krku. 

Kód: C222

Kartáč na krk
Přírodní štětinový kartáč na krk s dřevě-
ným držadlem.

Kód: C511

Oválný kartáč
Oválný štětinový kartáč a bukového 
dřeva.

Kód: D309

Kent mini hřeben
70mm mini hřeben na knír a bradu.
Nejlepší kvalita

Kód: D311

Kartáč na vousy
Díky vysoce kvalitním přírodním štěti-
nám a bukového dřeva je tento kartáč 
nutností pro péči o vousy. Vousy dokona-
le rozčesává, vyhlazuje, tvaruje a dává 
jim objem.

Kód: D410
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Profesionální zastřihovač vlasů 
s kabelem
Profesionální zastřihovač vlasů Gordon 
je ideálním nástrojem jak pro stříhání, 
tak pro zvýraznění a styling vlasů.
Čepel je vyrobena z nerezové oceli, vý-
konný vibrační motor je silný, rychlý 
a tichý. Boční páka umožňuje nastavení 
výšky řezu. Chromový povrch a kabel ve 
stylu vintage činí tento strojek na vlasy 
jedinečný.
4 stupně: 3/6/9/12 mm

Kód: B270

Stříhací strojky na vlasy Gordon, profe-
sionální zastřihovače vlasů s vintage de-
signem a špičkovým výkonem. Gordon 
myslel na všechny potřeby profesionálů, 
a proto vznikla tato řada výjimečných 
zastřihovačů vlasů. Bezkabelové nebo 

kabelové jsou vhodné jak na stříhání, 
tak na konečné zástřihy. Jsou masivní, 
odolné a mají výkonný motor.

Dokončovací zastřihovač  
pro úpravy do ztracena
Profesionální elektrický holicí strojek pro 
stříhání vlasů do ztracena.  Rotační motor 
je výkonný a rychlý, dosahuje 7500 RPM. 
Čepel je vyrobena z nerezové oceli. 
Má lithiovou baterii. Vydrží 160 minut, 
plné nabití trvá 65 minut. Dobíjení  pro-
střednictvím USB.

Kód: B804PRO

Zastrihovače vlasu
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Profesionální dobíjecí zastřihovač 
vlasů
Nabíjecí profesionální za-
střihovač vlasů Gordon je 
perfektní pro všechny typy 
stylů, ideální pro stříhání 
i dokončování. Vibrační 
motor je výkonný a rych-
lý, čepel je vyrobena 
z nerezové oceli a vydrží 
105 minut. Střihač vlasů 
je vyroben z příjemného 
materiálu na dotek pro 
pevné  uchopení.
4 stupně: 3/6/9/12 mm

Kód: B272

Akumulátorový  
elektrický holící  
strojek Gordon 
Elektrický zastřihovač je 
bezkabelový nástroj, ide-
ální na dokončování. Je 
vybaven zabudovaným 
seřizovačem. Díky svým 
kompaktním rozměrům je 
praktický a snadno použi-
telný zejména při úplném holení.
Výdrž baterie 120 minut, plné nabití 
5 hodin, rychlé nabití 45 minut. Použi-
telný s kabelem i bez kabelu.

Kód: B804

Střihač vlasů pro kreativní střihy 
a detaily
Profesionální zastřihovač 
vlasů je ideálním nástro-
jem jak pro detaily, tak 
i pro finální úpravy. Vy-
soce kvalitní lamela z ne-
rezové oceli umožňuje  
extrémní přesnost.
Výkonný vibrační motor 
je silný, rychlý a tichý.
3 stupně 1,5/4,5/6
Střih 0,3 mm

Kód: B501

Labor pro life 3 čepelový holící 
strojek
Tři plovoucí čepele z nerezové ocele.
Perfektné pro těsné holení bez podráž-
dění, díky speciální tří čepelové hlavě, 
která se přispůsobuje obličeji. Inte-
grovaný zastřihovač, lithiová baterie 
s dlouhou výdrží. 
Silný rotačný motor 6500 RPM

Kód: W015
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Gordon Personal Care products

Péče pro každý den. Linie věnovaná 
mužské kráse. Speciálně vytvořena, aby 
vyhovovala potřebám moderního muže, 
který o sebe pečuje a rád dobře vypadá.

Pro každodenní chvíle, kdy se věnuje 
jenom sobě.

Perfume
Svůdná a dřevitá vůně parfému se do-
konale hodí k pokožce moderního muže. 
Esenciální olej z cedrového dřeva v do-
konalém spojení s jantarovými a květi-
novými tóny.

Kód: D426 - 100 ml

Face and body cream
Krém na obličej a tělo 
Gordon je vytvořen tak, 
aby uspokojil potřeby 
každého muže: nemast-
ný krém, který dodá 
správnou hydrataci 
a zanechává pokožku 
extrémně jemnou.

Kód: D427 - 250 ml

Deodorant cream
Rychle se vstřebávající krémový deo-
dorant Gordon se snadno nanáší. Jeho 
složení bylo vytvořeno proti mužskému 
pocení a neobsahuje alkohol. Tea Tree 
Oil a organický extrakt z lopuchu čistí 
a neutralizují zápach bez agresivního 
působení na pokožku.

Kód: D428 - 100 ml



11

Shampoo
Gordon šampon je složen z tenzidů ro- 
stlinného původu. Ideální pro každo-
denní použití a na všechny typy vlasů. 
Obsahuje organický gel aloe vera se 
zvláčňujícími vlastnostmi a extrakty 
z organického prosa a přesličky, které 
mají blahodárné účinky na pokožku hla-
vy.

Kód: D422 - 250 ml

Conditioner
Balzám Gordon má kondicionačný úči-
nek a nezatěžuje vlasy. Bio-gel aloe 
vera, extrakt z prosa, mandlový olej 
a fytokeratiny posilují, rozjasňují vlasy 
a dodají jim vůni a hebkost na dotek.

Kód: D423 - 250 ml

Styl a péče o krásu úspěšného mo-
derního muže. Gordon Hair je řada  
profesionálních produktů vyráběných 
z přírodních ingrediencí. Tato řada je 

věnována moderním mužům, kteří chtějí 
vypadat svůdně a jedinečně. Pro stylo-
vého muže.

Gordon Hair
Péče o vlasy, stylingové produkty pro muže

USB Elektrický cestovní holící  
strojek
USB cestovní holící strojek. Dobíjení 
prostřednictvím USB, výdrž baterie je 
60 minut. Lamela je vyrobena z nerezo-
vé ocele. Je kompaktní, praktický a pře-
nosný.

Kód: D421
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Strong hair paste
Modelovací pasta se silným fixačním 
účinkem, tvaruje a fixuje vlasy v poža-
dovaném stylu. Ideální na rozcuchaný 
vzhled. Nemastí, nezanechává zbytky 
a nezatěžuje.

Kód: D606 - 100 ml

Matt hair paste
Matující modelovací pasta se středním 
účinkem, určená na vytváření přirozené-
ho vzhledu. Nemastí, nezanechává zbyt-
ky a nezatěžuje.

Kód: D607 - 100 ml

Natural hair wax
Přírodní modelující vosk pro přirozený 
vzhled, odděluje a uhlazuje vlasy, zane-
chá je hebké. Dodá lesk, nemastí a ne-
zatěžuje.

Kód: D604 - 100 ml

Modelling hair pomade
Modelující pomáda se středně silným fi-
xačním účinkem, ideální na krepaté vla-
sy, dodá lesk, ale nemastí. Pro vytváření 
přirozeného vzhledu. Nezanechává zbyt-
ky, chrání před atmosférickými vlivy.

Kód: D605 - 100 ml
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Gordon vytvořil speciální výstavní jed-
notky s výrazným vzhledem, aby zařídil 

obchodu retro vzhled a přitažlivost.

Jednorázové čisticí utěrky na vousy 
Výstavní krabice pro holicí utěrky.  
Obsahuje 100 jednorázových holicích 
utěrek. Vhodné na použití doma i mimo 
domov.

Kód: D417

Gordon stojany
Vintage stojany: nejlepší způsob, jak prezentovat produkty

Gordon dealer kit
12 ks D400 G daily beared cleanser 150 ml, 
12 ks D401 G beard cream conditioner 
100 ml, 12 ks D402 G beard and musta-
che pomade 50 ml, 12 ks D403 G fluid 
shave cream 150 ml, 12 ks D404 G style  
invisible gel 100 ml, 12 ks D405 G after 
shave balm 100 ml, 12 ks D408 G beard 
tonic oil 50 ml, 12 ks D422 G shampoo 
250 ml, 12 ks D423 G hair conditioner 
250 ml, 12 ks D424 G beard and face 
scrub 50 ml, 12 ks D425 G after shave 
100 ml, 6 ks D426 G perfume 100 ml,  
12 ks D427 face and body cream 250 ml, 
12 ks D428 G deodorant cream 100 ml, 
8 ks D604 G hair natural wax 100 ml, 
8 ks D605 G hair pomade 100 ml,  
8 ks D606 G hair strong paste 100 ml, 
8 ks D607 G hair matt paste 100 ml

Kód: D430
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Výstavní krabice s produkty Gordon 
na péči o vousy a knír
Obsahuje: 3 ks D400 G daily beared cle-
anser 150 ml, 3 ks D401 G beard cream 
conditioner 100 ml, 3 ks D402 G beard 
pomade 50 ml, 6 ks D408 G beard tonic 
oil 50 ml, 4 ks D410 beard brush

Kód: D409

Stolní display Gordon Shave řada
Obsahuje: 3 ks D404 G style invisible 
gel 100 ml, 3 ks D403 G fluid shave 
cream 150 ml, 3 ks D405 G after shave 
balm 100 ml; 
Gordon Beard sada: 3 ks D400 G dai-
ly beared cleanser 150 ml, 3 ks D401 
G beard cream conditioner 100 ml, 
3 ks D402 G beard and mustache po-
made 50 ml, 3 ks D425 G after shave 
100 ml.

Kód: D406

Produkty na vlasový styling
Obsahuje: 6 ks D604 G hair natural 
wax 100 ml, 6 ks D605 G hair pomade 
100 ml, 6 ks D606 G hair strong pas-
te 100 ml, 6 ks D607 G hair matt paste 
100 ml.

Kód: D608
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Gordon dárkové sady
Perfektní dárek pro moderního muže

Gordon sada pro péči o knír a vousy
Kit obsahuje: 1 ks D400 G daily beared 
cleanser 150 ml, 1 ks D401 G beard 
cream conditioner 100 ml, 1 ks D402 
G beard pomade 50 ml, 1 ks D410 
G beard brush, mini hřeben na vousy 
a mini kartáč

Kód: D411

Gordon dokončovací sada na vousy
Obsahuje 1 ks D412 klasický holící stro-
jek, 1 ks D112 balení klasických astra  
žiletek, D400 G daily beared cleanser 
150 ml, 1 ks D404 G style invisible gel 
100 ml, 1 ks D408 G beard tonic oil 
50 ml.

Kód: D420

Gordon holící sada
Sada obsahuje: 1 klasický holící strojek 
D412, 1 balení klasických astra žiletek 
D112, 1 ks D403 G fluid shave cream 
150 ml, 1 ks D405 G after shave balm 
100 ml

Kód: D419

Když jsou Vánoce, narozeniny anebo 
jenom jako dárek příteli. Dárkové sety 
Gordon jsou na to jako stvořené! Jsou 
sestavené pro každého muže, od těch, 
kteří se zaměřují na dobře vypadající 
bradu po ty, kteří upřednostňují hladkou, 

perfektní pleť. Dárkové sety jsou pečlivě 
seskládané: v originální krabici ve vin-
tage stylu jsou umístěny různé produkty 
v elegantní vrstvě slámy, která dodává 
krabici jedinečný vzhled.
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Gordon sada produktů pro vousy 
a knír
Sada obsahuje: 1 ks D408 G beard oil 
50 ml, 1 kus D401 G beard cream con-
ditioner 100 ml, 1 ks D402 G beard po-
made 50 ml, D604 G natural hair wax 
100 ml, 1 ks D605 G hair pomade 100 ml

Kód: D418

Gordon sada příslušenství na vousy 
a knír. 
Sada obsahuje: štětinový kartáč na vou-
sy, malý hřeben na vousy a malý hřeben 
na knírek.

Kód: D407
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Ať máte dlouhou anebo krátkou, ope-
čovávanou gentlemanskou bradu, pro 
péči a starostlivost budete potřebovat 
produkty a zároveň doplňky. Gordon 
nabízí i další příslušenství potřebné pro 
holiče, všechny se stejnou kvalitou, kte-

rá charakterizuje značku. Zahrnuje kar-
táč s přírodními štětinami, stejně jako, 
pohodlnou ocelovou mísu a krásný sprej 
s rozprašovačem, který se používá po 
holení anebo navonění.

Doplnky Gordon
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Holící miska 
Holicí miska Gordon z vysoce kvalitní 
nerezové oceli. Miska Gordon je ideální 
na míchaní holičské pěny. 
Rozměry: průměr 9,5 cm - výška 5 cm

Kód: E309

Ocelový rozprašovač
Ocelový rozprašovač Gordon je nezbyt-
ným doplňkem pro holičství: má ele-
gantní design s důrazem na ty nejmenší 
detaily a díky praktickému rozprašovači 
je ideální pro aplikaco produktů po ho-
lení.

Kód: E440

Holicí sada Gordon
Pohodlná, praktická sada all-in-one: 
klasické holítko s dřevěným držadlem,  
štětka s ocelovou miskou a držák štětky 
na vousy.

Kód: D434

Štětka na krk.
Ego štětka na krk.

Kód: C508
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Gordon rozprašovač
Gordon rozprašovač 500 ml. V čistém 
stylu Gordon, praktický rozprašovač.

Kód: E404

Gordon spona do vlasů
Velmi pohodlné spony do vlasů, které 
díky sevření pevně upnou vlasy, umožňu-
jí střihání a extrémní styling.

Kód: F321

Gordon štětec s dřevěným koncem
Gordon dřevěný štětec na krk. Zastaralá 
vizáž, dřevěný držák, velmi jemný štětec 
je ideální na očištění krku po stříhání.

Kód: C504

Přilnavé ubrousky na krk
krabice 20x5 pz

Kód: W006
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Gordon holičské pláštěnky pro muže.
Pláštěnky pro profesionální použití jsou 
připraveny! Řada je věnovaná muži, 

zvláště související s výrazným stylem 
značky Gordon.

Holičství
Holičské pláštěnky pro muže. Jsou vy-
robené ze 100% polyesteru, ukončené 
lemem a mají zaklápající sponu. Rozměr 
145x140 cm.

Kód: A035

Gordon košile
Gordon, holičská košile pro muže. Bílá 
barva, 35% bavlna, 65% polysester,  
bělitelné.

Kód: A196

Gordon pláštenky

LED světlo
Rotující světelný sloup do holičství. Ro-
tující LED světlo pro venkovní i vnitřní 
použití. Nevystavujte dešti a přímím slu-
nečním paprskům.
Rozměry: 23x70x30 cm

Kód: D502
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Ohřívač
Minihot ohřívač ručníků. 
Včetně 6 ručníků.
Rozměr 35x27,5xh.25 cm

Kód D500

Ručníky
Bavlněné ručníky 20x60 cm

Kód: D501

Jiné príslušenství
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Barva na vlasy
Je vhodný pro všechny typy vlasů, bra-
du, vousy i intimní partie. Stačí jenom 
3-5 minut na dosažení perfektného odstí-
nu. Goralin je k dispozici v různých od-
stínech a všechny jsou kombinovatelné. 
Nepoužívejte na řasy a obočí.

Kód E671

Barvy na vlasy Goralin

N - nero - černá

BR - bruno - hnědá

R - roso - červená 

C - castano - kaštanová

B - biondo - blond



Gordon je nová trendy řada péče o muže, která usnadňuje vyjádření  
vlastního mužství ve všech stylech. Abychom vyhověli potřebě každého muže vypadat  

a cítit se dobře, je Gordon dokonalým spojením a optimální kombinací tradice,  
inovací a přírody. Muž, který si vybírá produkty Gordon,  
je zdravý, fyzicky zdatný a užívá si život plnými doušky.  

Nenechává nic náhodě, oceňuje a osobně vybírá vysoce kvalitní produkty.

From the Old English traditional Men’s grooming

From the Old English traditional Men’s grooming

www.gordonshaving.com

Revolution Hair s. r. o.
Adresa: Belnická 653, 252 42 Jesenice
Tel.: 775 775 150, 241 931 398-9
E-mail: info@revolutionhair.cz
www.revolutionhair.cz

Revolution Hair s. r. o.
Adresa: Zvolenská cesta 23, 274 05 Banská Bystrica
Tel.: 775 775 150, 241 931 398-9
E-mail: info@revolutionhair.cz
www.revolutionhair.cz


