
Minden férfinak szüksége lehet egy kis segítségre ahhoz, hogy tökéletesen nézzen ki. 
A Mitch, a Paul Mitchell kollekciója csak férfiaknak, olyan termékeket kínál, melyek 
garantáltan helyt állnak minden helyzetben. 
A termékek színkódok szerint lettek csoportosítva, így könnyen kiválaszthatod 
a legtökéletesebbet számodra. 

FEHÉR – Mérsékelt tartás, SÁRGA – Közepes tartás, PIROS – Erős tartás

Every guy needs a wing man to help him look good. Mitch™ comes through with a fresh, fail-proof
collection of products that can handle any situation. Easy colour-coding helps you choose the ideal
product for male guests; 

WHITE - Moderate hold, YELLOW - Medium hold, RED - Maximum hold

John Paul DeJoria a JPMS társalapító, igazgató / John Paul DeJoria JPMS co-founder, CEO40
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DUPLA CSAPÁS – SZULFÁTMENTES SAMPON ÉS KONDICIONÁLÓ 
Lágy, szulfátmentes tisztító sampon és kondicionáló - tömeget ad, kondicionál, továbbá
gubancolodásgátló hatású, mely könnyű, lágy tapintású hajat eredményez.
2 az 1-ben tulajdonságával időt spórolhatsz, hiszen egyben tisztít és kondicionál is. 
Friss illatú, ideális minden hajtípusra és hajhosszra. Az első professzionális, szulfátmentes, 
2 az 1-ben hajápoló, csak férfiaknak. pH: 6.0. 

DOUBLE HITTER – SULFATE FREE 2-IN-1 SHAMPOO & CONDITONER
Mild, sulfate free clenser that thickens, conditions and detangles, leaving a soft light finish; the 
2 in 1 benefit saves time washing and conditioning in one step with a strong hearty lather with 
a fresh scent. Ideal for all hair types and lengths leaving the hair full and healthy looking. A little
goes a long way! The first professional men’s 2 in 1 that is sulfate free! pH: 6.0.

PMMIDH250  250ml • Jav. fogy. ár: 4.500,- Ft

ERŐS CSAPÁS – MÉLYTISZTÍTÓ SAMPON
A mélyre ható, látványos tisztításért. Élénkít és felfrissít, friss cédrus illatot hagyva maga után.
Eltávolítja az összes szennyeződést és a haj-formázó anyagok maradékát. A panthenol és az
agave kivonat regenerálják a hajat. Alkalmazás: Nedves hajra vidd fel, dörzsöld át, majd alaposan
öblítsd ki. 

HEAVY HITTER – DEEP CLEANSING SHAMPOO
For a deep clean you can feel. Invigorates and refreshes as it washes away dirt and product
residue, leaving hair with a fresh cedar and agave scent. 

PMMIHH250  250ml • Jav. fogy. ár: 4.100,- Ft

KLASSZIKUS BORBÉLY POMÁDÉ
Ezzel a klasszikus pomádéval egy  egyszerű, hátrafésült frizurát formázhatsz vagy kön-
nyen megszelídítheted a hullámos és göndör hajat. Sokoldalú termék, lágyító
összetevőinek köszönhetően megfelelő rugalmasságot és fényt ad a hajnak,
ugyanakkor maradékanyag nélkül szárad. Legyen frizurád visszafogott üzleti vagy
extravagáns, bármelyiket megvalósíthatod. pH: 5.5.

BARBER'S CLASSIC - MODERATE HOLD / HIGH SHINE POMADE
This is a classic pomade to create slicked back looks or just to take control of wavy or curly hair. This
versatile product has a smoothing emulsifier to give flexibility and shine, and a crunch-free hold. Create sleek
boardroom styles to ultra cool pompadours with a comb or with fingers. pH: 5.5. 

PMMIBC85   85ml  • Jav. fogy. ár: 4.900,- Ft



A STÍLUS NEM ÖNMAGÁTÓL SZÜLETIK, KI KELL ALAKÍTANI!
STYLE ISN’T BORN. IT’S GROOMED.
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A JÓL FÉSÜLT – KÖZEPES TARTÁSÚ, FÉLMATT FORMÁZÓ KRÉM
Legyen frizurád egyszerűen, problémamentesen jól fésült, ezzel a formázó krémmel - reggel,
délben és este. Hosszantartó, rugalmas tartású, könnyen formázható, illetve újra formázhatóvá
krém, tömeget és megfelelő textúrát ad a hajnak. Természetes fazont és fényt kölcsönöz 
a hajnak. Nedves vagy száraz hajon is alkalmazható, a forma víz vagy hő hatására 
változtatható. pH: 5.5.  

CLEAN CUT - MEDIUM HOLD / SEMI-MATTE STYLING CREAM
Morning, noon and night. Get a clean cut look with this no fuss forming cream, it thickens and

bulks up hair texture. You can shape and reshape the hair with pliable long-lasting control. It has
a natural shine with an easy, not over styled finish (a no-nonsence look every time). Distribute
through damp or dry hair. Changeable with water and/or heat. pH: 5.5 

PMMICC85 85ml  • Jav. fogy. ár: 4.900,- Ft

HÁLÓS FORMÁZÓ PASZTA
Rostos, hálós állagú, nyúlós paszta, formázásra és leválasztásokra, minden hajtípusra. Száradás
után nem hagy maradékot és megfelelő erősségű tartást ad, akár jól megformált, akár összebor-
zolt stílust választasz. Tökéletes a tincsek kiemelésére. Nedves vagy száraz hajon is alkalmazható
formázásra, vagy befejezésre. A paszta hajlékonyságának köszönhetően könnyen újraformázható
a haj. pH: 5.5. 

CONSTRUCTION PASTE - ELASTIC HOLD / MESH STYLER
This is a fibrous, mesh-like constructor that is pliable enough to form separation and definition in any hair type,
with no flaking or residue - it gives just the right amount of hold, for a textured shape and shift look (messy
undone look); perfect for detailing out a style. Work through damp or dry hair for styling and/or finishing
(changeable finishes) pH: 5.5. 

PMMICP75  75ml  • Jav. fogy. ár: 4.000,- Ft



A REFORMER - ERŐS TARTÁSÚ, MATT ÚJRAFORMÁZHATÓ PASZTA
Adj tömeget és kontrolláld a hajad, ezzel a sokoldalú formázó pasztával. Erőteljes tartása és
rugalmassága miatt a te kezedben az irányítás. Matt, kevés karbantartást igénylő, határozott,
modern textúra. A felvitel során könnyű és lágy állagú, de azonnali erős tartást ad. pH: 5.0. 

REFORMER – STRONG HOLD / MATTE FINISH TEXTURIZER
Add fullness and make your hair behave with this versatile styling paste. Powerful hold and plia-
bility put you in control. The no-shine formula leaves a matte, low-maintenance finish. Gritty,
modern texture; Delivery is smooth and light but as it hits the hair it gives strength. pH: 5.0. 

PMMIRF85  85ml • Jav. fogy. ár: 4.900,- Ft

ERŐS TARTÁSÚ, TERMÉSZETES FÉNYŰ ZSELÉ
Legyen frizurád erőteljes kezekben, ezzel az extra-erős zselével. Egyedülálló „kétfunkciós” haj-
fixáló, mely rugalmas tartás biztosit a hajnak egész nap. Nem szárad ki és nem hagy maradék
anyagot a hajon. A frizura a formázás és leválasztás során dúsabbnak hat. Alkoholt nem tartal-
maz, így nem szárítja ki a hajat és a fejbőrt. Erős és természetes fényű, hosszantartó tartást biz-
tosít. Nedves és száraz hajban is alkalmazható. Azoknak a férfiaknak, akik szeretik a rugalmas,
nedves hatású formázást. pH: 5.5. 

STEADY GRIP - FIRM HOLD / NATURAL SHINE GEL
Get a steady grip on any style with this extra- strenght gel. It has a unique “dual phase” hair fixa-
tive designed to deliver all-day hold with a supple feel. It resists flaking and drying and helps the
hair look and feel thicker as it shapes and separates. The alcohol-free formula prevents hair and
scalp dryness and leaves a strong, clean finish with a natural shine for a long-lasting firm hold.
Work through wet or dry hair. For men that like flexible wet styling. pH: 5.5. 

PMMISG150  150ml • Jav. fogy. ár: 4.000,- Ft

BEDRÓTOZVA - ERŐS TARTÁSÚ TINCSRAGASZTÓ
Különleges „kétfunkciós” hajfixáló, mely egész napos, rugalmas tartást biztosít. Ez a termék egy
formázó „erőmű”, mellyel a legextrémebb, legveszélyesebb frizurákat is megvalósíthatod.
Száradás után nem hagy nyomot, nedves vagy száraz hajon is alkalmazható. Mozdulatlan, erős
tartás, reggeltől estig. pH: 6.0. 

HARDWIRED - MAXIMUM HOLD / SPIKING GLUE
Contains a unique “dual phase” hair fixative designed to deliver all-day hold with a supple feel.
This product is a styling powerhouse, create even the most dangerous styles with maximum
hold without flaking out. Distribute through damp or dry hair and style as desired. Immoveable
hair from morning to noon! Does NOT flake! pH: 6.0. 

PMMIHW75   75ml • Jav. fogy. ár: 4.000,- Ft
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