


Once upon a time, there were beards and…there still are. 
Once upon a time, there were beards, goatees, moustaches and sideburns; the principle 
male accessory was facial hair. There was the thin, elegant moustache of the 40’s, 
which was synonymous with gallantry and indisputable charm; the 50’s marked the 
triumph of sideburns and the rockabilly beard; then the 60’s arrived with the thick 
and untamed beard of the hippies. Today, after the decline of the 90’s which favoured 
a clean shaven, baby-faced man, beards have returned and are a must have. Long and 
medium-length, Hollywood and Old Dutch beards and 5-o’clock shadows, as well as 
the handlebar moustache, Dalì and Fu Manchu: if it’s true that the beard does not make 
the philosopher then it’s also true that the beard has become a philosophy, a lifestyle in 
itself. 

It’s thanks to this great come-back that 3ME presents its new line of products for beard 
color, care and styling, 100% natural and made with carefully selected raw materials. 
A new beard trend for the man of the twenty-first century looking for the rebellious 
imperatives of the self, as well as products for those clean-shaven loyalists; those who 
make shaving an art and a ritual.

اللحية كانت ومازالت مهمة للرجل

 

كانت اللحية والشوارب والسوالف عنوان للرجولة منذ زمن طويل وكانت هناك قصات مختلفة للحية والشوارب والسوالف يف األربعينات 

كانت الشوارب رقيقة وخفيفة مرادفا للشهامة والوسامة ، يف الخمسينات كان اإلهتامم بالسوالف واللحية الكثيفة الغريبة ، يف الستينيات 

ظهرت موضة الهبيز كان الشكل يعتمد عىل اللحية الكثيفة ، يف التسعينات أصبح الرجال مييلون إىل الوجه الطفويل وللحصول عىل ذلك 

درجة حالقة اللحية وأحيانا اللحية والشارب معا.

اللحية  قصة  درجة  والقصري ويف هوليود  الطويل  منها  مختلفة  وقصات  وبأطوال  للحية  القصات  من  العديد  درجة  الجديد  األلفية  يف 

الطويلة، وقصة الساعة خمسة والشارب بقصات مختلفة واللحية الهولندية.

مختربات 3ME ابتكرت مجموعة العناية باللحية والشارب وعمل ترسيحات مميزة لهم ، تتكون املجموعة من مكونات طبيعية إختريت 

بعناية لتتواكب مع التطور الحايل واإلهتامم باللحية وما تتطلبه من عناية وترسيحات مختلفة لؤالئك الباحثني عن التميز والخصوصية.





A LOOK ABOVE 
SUSPICION: 

rejuvenate without pretense
For beard and moustache looking young and relaxed, Gentlemen’s 
Barber Club offers three nuances targeted to male universe. Cool 
tones, no red glow, to give new vigour to beard and moustache for 
a natural and unexpected style: a colour that gives appeal without 
being noticed!

لمظهـــر ال تخــطأه العيـــن 
طلة بشكل متجدد 

للحية وشارب مبظهر مفعم بالحيوية والراحة، جنتل مان باربر كلوب توفر ثالث خيارات لطلة مميزة جذابة، 

ال حساسية او إحمرار للجلد ، لون ومظهر طبيعي للحية والشارب دون أن يالحظ!

BEARD COLOR GEL



BEARD COLOR GEL

EN A formula with a creamy consistency, for PRECISE, SIMPLE and 
FAST distribution and APPLICATION. Advanced technology without 
ammonia ensures a semi-permanent result. A colour that will gradually 
discharge avoiding false golden or red tones. Enriched with Aloe Vera and 
Argan Oil, it increases the brilliance and brightness of the beard.
* Chromatism vary depending on the shutter speed (from 3 to 10 minutes).

60 ml

جل لصبغ اللحية 

جل لصبغ اللحية ذات قوام هالمي سهلة اإلستخدام ورسيعة ، تكنولوجيا متطورة بدون أمونيا لنتيجة 
مؤقتة ) شبه دامئة (.

لون طبيعي غري مائل لألحمر أو الذهبي تحتوي عىل األلوفريا وزيت األرجان  للحصول عىل لون طبيعي 
صحي وجذاب .

تختلف درجة اللون حسب املدة الزمنية التي ترتك الصبغة عىل اللحية أو الشارب ) املدة من 	 
3 إىل 10 دقائق (.

 يتوفر ثالث ألوان لتوفر أكرب درجات لونية.	 



BEARD COLOR GEL

EN Three defined nuances, able to bring out the many shades and varieties 
of gray, giving new strength and light to the hair fiber. Fast colors that 
enhance the appearance of the beard and give it a completely natural look. 
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جل لصبغ اللحية ) األلوان (

 بني فاتح

ثالث درجات لونية تساعد عىل الحصول عىل تنويع كبري يف تدرجات األلوان لتغطية كاملة للشعر 
األبيض ، تعطي الحيوية لبنية الشعر للحصول عىل لون طبيعي وشعر صحي وحيوي .

أسود مركزبني طبيعي

COLOR ACTIVATOR



BEARD COLOR GEL COLOR ACTIVATOR

150 ml

EN 20-volume activator, enriched with Aloe Vera and Argan Oil, specially 
formulated to facilitate an even distribution and a perfect colour uptake. 

BC20OXY

مثبت اللون

مثبت اللون 20،  برتكيبة غنية بااللوفريا وزيت األرغان، صنعت خصيصا لتسهل عملية الصبغ والحصول 
عىل اللون املرغوب فيه وافضل نتيجة.



TECHNICAL TIPS

• Choose the shade corresponding to the natural colour. 
• Mix the gel with the activator cream in ratio 1: 1.5
• Apply on unwashed beard and/or moustache with brush and with the 

aid of a fine-toothed comb to ensure a perfect distribution on all the 
hair and preventing contact with the skin.

• Leave in for 3 to 10 minutes depending on the result and the degree 
of coverage that you want to achieve. During the exposure time, pay 
attention to the coloration.

• Lather and rinse thoroughly
• Quickly and lightly shampoo with Gentlemen’s Barber Club Hair and 

Beard Shampoo to remove any colour residual.  

نصائح تقنية 

أختيار اللون املناسب والقريب من اللون األصيل لللحية .	 
يخلط جل اللون مع الكريم املثبت بنسبة 1 : 1.5 ) مثال 60 مل من جل اللون مع 90 مل من 	 

كريم التثبيت (.
يوضع الجل عىل لحية أو شارب غري مغسول بإستخدام فرشاة الصبغ ، يتم توزيع اللون عىل شعر 	 

اللحية أو الشارب مبشط ذو اسنان رفيعة لضامن توزيع اللون وعدم مالمسة الجلد .
نرتك الخليط عىل اللحية أو الشارب من 3 إىل 10 دقائق حسب رغبة العميل للون الذي يود 	 

الحصول عليه ، يجب اإلنتباه إىل التغري اللوين للحصول عىل اللون املناسب .
يغسل باملاء جيدا .	 
ننصح بإستخدام شامبو باربر كلوب للشعر واللحية إلزالة أي أصباغ متبقية.	 



TECHNICAL TIPS LEATHER POUCH

EN Leather, practical, versatile pouch with open wide zipper. Ideal for man 
who travel or for those who just wish to have their Gentlemen’s Barber Club 
products neat and handy. 

BCBAG02

حقيبة من الجلد 

جنتلمن باربر كلوب حقيبة من الجلد ، عملية ذات امكانية فتح بسسته ، صممت لإلستخدام يف السفر 
للرجال أو للذين يرغبون بالحصول عىل جميع منتجات جنتلمن باربر كلوب يف حقيبة أنيقة مميزة 

من الجلد.



منصة عرض المنتجات / الحقيبة
EXHIBITOR PRODUCTS & BAG

EN A counter display with sophisticated taste to present the entire 
Gentlemen’s Barber Club line with coordinated shopping bag to wrap at 
best Barber products.

Expo BCEXPO01

Borsina BCBAG01

 منصة العرض املتطورة واملصنوعة خصيصا لعرض كامل منتجات جنتلمن باربر كلوب ، باإلضافة إىل 

حقيبة مالمئة لوضع املنتجات لتضهر أناقة املنتجات .



منصة عرض المنتجات / الحقيبة
EXHIBITOR PRODUCTS & BAG

www.alliancead.com
ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES

Tel: 02 6731444
Mob: 050 5227733




