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מקדמים את אומנות הגילוח
 וטיפוח הזקן

ברחבי העולם מתקיימות אקדמיות לברברים צעירים בחסות המותג שלומדים את המקצוע
מהמסד ועד הטפחות. חנויות בוטיק רבות של בשמים ייחודיים וחליפות יוקרה מחזיקות את
המותג ומציגים אותו לראווה כאלמנט שייחזק את יוקרת המוצר שלהם. נציגויות רשמיות של

המותג פרוסות ברחבי העולם, ממדינות אירופה ועד לבנון וטורקיה, ארה''ב, רוסיה,
אוסטרליה, סינגפור סין ויפן.
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PROFESSIONAL SHAVING
ליין מוצרי הגילוח שפרורסו מקדישים לברברשופס מקצועיים

שאיכפת להם מביצועי המוצר והצרכים של לקוחותיהם



שמן אקליפטוס

הסדרה הירוקה

כל סוגי העורמנטול

קו המוצרים הראשון שהחברה ייצרה. הנוסחה עשירה
בתמצית שמן אקליפטוס ומנטול לרענון והמרצת העור.

 מתאים לכל סוגי העור והפנים. זוהי סדרת המוצרים
הנמכרת ביותר בכל העולם.



שיבולת שועל

הסדרה הלבנה

עור רגישתה ירוק

מיועדת לבעלי עור רגיש במיוחד. המוצרים
עשירים בתמצית תה ירוק ושיבולת

שועל ובעלי ניחוח עדין המשלב ליים עם נגיעות
של תפוח. מטרתו לסייע במניעת אדמומיות

ומשאיר את העור רך ולח.



E כל סוגי העוראלוורהויטמין

הסדרה הכחולה
מתאים לכל סוגי העור, מסייעת בהגנה 

ובהחזרת הלחות לעור. המוצרים עשירים 
באלוורה וויטמין E ובעלי ניחוח מודרני

ומתובל של ענבר ומסק. מתאים לכל סוגי העור
 כמו הסדרה הירוקה אך עם ניחוח חזק וחם יותר.



זיפי שיער עביםחמאת שיאהשמן סנדלאווד

הסדרה האדומה
מיועדת לבעלי זיפי שיער עבים וקשים
במיוחד. מכילה חמאת שיאה המרככת

ומכינה את הזיפים לגילוח. המוצרים בעלי
ניחוח עז של סנדלאוד.



אפטר שייבאפטר שייב באלםמשחת גילוחסבון גילוח בקערהפרה שייב

סדרת אקליפטוס

הגנהגילוחהכנה

כל סוגי העורמנטולשמן אקליפטוס



קרם לפני גילוח לריכוך והרגעת העור

ה ל ו מ ר ו פ ה

מכין את העור ומרכך את הזיפים  לקראת הגילוח.
מכיל ריכוז גבוה של חומצה סטארית שמעניקה לחות לעור ומחליקה אותו.

מייצר שכבת הגנה בין העור לתער וגורם לתער להחליק כמו חמאה על
הפנים.

עשיר ברכיבים טבעיים למתן לחות, טיהור העור והפחתת גירויים.

מועשר בחומרי גלם טבעיים. מרוכז, עשיר ולא שומני. 
מכיל שמן אקליפטוס ומנטול. האקליפטוס מרגיע את העור, מותח את העור
ומקנה לעור מראה חלק יותר. שמן המנטול ממריץ את זרימת הדם ונותן

תחושה מרעננת לעור הפנים.
כל סוגי העורמנטולשמן אקליפטוס



כל סוגי העורמנטולשמן אקליפטוס

סבון גילוח עשיר ומרוכז בקערה

ה ל ו מ ר ו פ ה

סבון עדין, צפוף וקרמי במיוחד המעניק גילוח  מדויק ועמוק.
מגן על העור ומותיר אותו רך עם לחות.

מייצר קצף שמנת עשיר ומלא (שימושי אם אתה גר באזור בו המים קשים
במיוחד)

משאיר על עורך תחושה קרירה ומרעננת.
מבהיר את גוון העור ונותן מראה צעיר יותר לעור

 עמיד לאורך זמן

מיוצר בתהליך שנקרא סבון חם. כל המרכיבים של הסבון מתערבבים ביחד
בטמפרטורה של 75 מעלות. התהליך גורם למרכיבים להתייצב וזה מה שנותן
לסבון את הקצף העשיר. לאחר מכן הסבון עובר תהליך התיישנות של 10 ימים
בבאצ'ים  קטנים עם טמפרטורה קבועה ומבוקרת כדי לשמור על המרקם שלו.

במהלך תקופה זו הלחות מתאדה והמוצר הופך להיות יציב ומרוכז. 



כל סוגי העורמנטולשמן אקליפטוס

סבון גילוח עשיר בשפורפרת

ה ל ו מ ר ו פ ה
מיוצר בתהליך שנקרא סבון חם. כל המרכיבים של הסבון מתערבבים ביחד
בטמפרטורה של 75 מעלות. התהליך גורם למרכיבים להתייצב. לאחר מכן
הסבון עובר תהליך התיישנות של 3-5 ימים בבאצ'ים  קטנים עם טמפרטורה
קבועה ומבוקרת כדי לשמור על המרקם שלו. במהלך תקופה זו הלחות

מתאדה והמוצר הופך להיות יציב ומרוכז ובעל מרקם קרמי.

סבון עדין, צפוף וקרמי במיוחד המעניק גילוח  מדויק ועמוק.
מגן על העור ומותיר אותו רך עם לחות.

מייצר קצף שמנת עשיר ומלא (שימושי אם אתה גר באזור בו המים קשים
במיוחד)

משאיר על עורך תחושה קרירה ומרעננת.
מבהיר את גוון העור ונותן מראה צעיר יותר לעור

 עמיד לאורך זמן



כל סוגי העורמנטולשמן אקליפטוס

אפטר שייב באלם

ה ל ו מ ר ו פ ה
ללא אלכוהול.

מכיל שמן אקליפטוס ומנטול. האקליפטוס מרגיע את העור, מותח את העור
ומקנה לעור מראה חלק יותר. שמן המנטול ממריץ את זרימת הדם ונותן

תחושה מרעננת לעור הפנים.

מרגיעה ומחזיר את הלחות לעור.
סוגר את הנקבוביות ומונע כניסה של חיידקים

מטהר את העור.
נותן תחושה מרעננת ונעימה על העור

מחליק את העור ומקנה מראה אחיד וצעיר
נספג בקלות ואינו דביק



כל סוגי העורמנטולשמן אקליפטוס

אפטר שייב נוזלי

ה ל ו מ ר ו פ ה
מכיל אלכוהול. מכיל שמן אקליפטוס, מנטול ותמצית שמן הממליס.
האקליפטוס מרגיע את העור, מותח את העור ומקנה לעור מראה חלק יותר.
שמן המנטול ממריץ את זרימת הדם ונותן תחושה מרעננת לעור הפנים. שמן
הממליס עוצר דימומים מקהה את תחושת הגירוי, מעכב תהליכים דלקתיים,
ויוצר שכבה בלתי חדירה כלפי רוב הגורמים המזהמים וכלפי רעלנים

(טוקסינים) רבים העלולים לפגוע בעור.

מרגיעה ומחטא את העור.
סוגר את הנקבוביות ומונע כניסה של חיידקים

נותן תחושה מרעננת ונעימה על העור
מחליק את העור ומקנה מראה אחיד וצעיר

בעל ריח חזק ומבושם של אקליפטוס.
מכיל תמצית שמן הממליס לטיפול בדימומים.



מברשת גילוח מקצועית

ד ו ע י י ה
מברשת לגילוח מקצועית פרורסו פותחה בבלעדיות ע''י חברת
אומגה האיטלקית המתמחה בייצור של מברשות גילוח הטובות

בעולם.

ם י ב י כ ר מ ה
שערות המברשת עשויות שערות חזיר, החומר הטוב ביותר

להקצפת הסבון על עור הפנים.

אביזרים



THE SINGLE BLADE
ליין מוצרי הטיפוח לזקן, שפרורסו מקדישים לברברשופס מקצועיים

שאיכפת להם מביצועי המוצר והצרכים של לקוחותיהם



WOOD AND SPICE
ניחוח נועז, קטיפתי עם רמיזות של כמון וזעפרן
מתובל בניחוח מתוחכם ומתקתק של עצי ארז,

תערובת גואיאקום  (עץ טרופי הגדל באיים
הקריביים) ענבר ונגיעות וניל.בושם מרענן

וממריץ בניחוחות יער משובחים, שילוב הרמוני
ואלגנטי של ריח גברי עוצמתי.

מתקתק



AZUR LIME
ריח מרענן וייחודי של הדרים, בעל הרמוניה
עוצמתית של לימון, תפוז ונענע עם ארומה
עשירה של גרגרי ערער ונגיעות של מאסק

ופאצ'ולי.

פרשי



CYPRESS VETYVER
ניחוח גברי נועז של ברגמוט עם נגיעות של
פרחים אקזוטיים ותבלינים כמו עצי ברוש

וארז המאופיינים בתווים ארומטיים,
עוצמתיים וגבריים בשילוב ענבר ומסאק

המאופיינים בתווים רעננים ונקיים שנשארים
בסוף היום.

מורכב



 שמפו לזקן
שמפו המיועד לשיער הפנים ולכן אינו מכיל את המרכיבים 

(SEBUM) המזיקים המונעים את יצור הסבום
מכיל רכיבים מיוחדים שמזינים את הזקן ועור הפנים בלחות

ושומרים עליו נקי, רענן ובריא.
מנקה,מחטא ומסיר לכלוך וריחות לא נעימים מהזקן.

מכיל שמן קוקוס למתן לחות וריכוך הזקן מה שמותיר את הזקן
שלך רך גם לאחר החפיפה

הקצף מחליק גם את הזקן הגס ביותר.
ללא מרכיבים צמחיים חוסמי הורמונים.

השמפו פותח את הזקן ומשאיר אפקט של זקן מלא יותר עם ברק

ה ל ו מ ר ו פ ה
השמפו מכיל רכיבים טבעיים כמו שמן קיק ושמן קוקוס. אינו מכיל

SLS, פרבנים, סיליקונים או כל סוג של שמנים מינרליים.

טיפוח הזקן



שמן לזקן
מיועד למי שרוצה לשמור על זקנו ארוך ועבה.

מחזיר את השמנים הטבעיים לעור שמתחת לזקן וככה
מעודד צמיחה בריאה ומלאה יותר של הזקן.

מפסיק את הגירוד המעצבן המתלווה לגידול זקן בשבועות
הראשונים.

מעולה לעיצוב וסידור הזקן
טיפול יעיל למניעת קשקשים

מחליק ונותן ברק.

ה ל ו מ ר ו פ ה
הפורמולה נטולת הסיליקון שלה פותחה עם שמן מקדמיה ושמן
אבוקדו.  מרכך ומגן על הזקן מפני יובש ואקלים קיצוני, חודר
לעומק ומעניק הזנה מוגברת. השמן גם ממריץ את הלחות בעור,

מאזן את תכולת השומנים שלו ומשפר את המראה שלו.

טיפוח הזקן



באלם לזקן
מיועד למי שרוצה לשמור על זקנו ארוך ועבה.

מחזיר את השמנים הטבעיים לעור שמתחת לזקן וככה
מעודד צמיחה בריאה ומלאה יותר של הזקן.

מפסיק את הגירוד המעצבן המתלווה לגידול זקן בשבועות
הראשונים.

מעולה לעיצוב וסידור הזקן
טיפול יעיל למניעת קשקשים

מסייע בעיצוב וסידור הזקן

ה ל ו מ ר ו פ ה
מכיל תמצית שמן אקליפטוס להרגעה והענקת לחות לעור ולזקן.
בעל רכיבים טבעיים. ללא אלכוהול. הנוסחה שלה פותחה
באמצעות פולימרים בעלי מטענים חיוביים המבטלים את המטען
האלקטרוסטטי הקיים על הזקן וע"י כך מחליקים גם את הזקן

העקשן ביותר.

טיפוח הזקן



שמן חם לשיקום והזנה
WOOD ִ& SPICE

ד ו ע י י ה
טיפול אינטנסיבי ומשקם לכל סוגי הזקנים, מזקן מרדן ויבש ועד
זקן ארוך ומלא. בעל הזנה כפולה, משקם ומקדם צמיחה בריאה
של שיערות הזקן. מפחית קצוות מפוצלים. לאחר השימוש בשמן

חם, תרגיש באופן מידי שהזקן שלך רך יותר, בריא ומריח מצוין.

ם י ב י כ ר מ ה
מכיל שמן אקליפטוס ותמצית אלוורה לשיקום והזנה מוגברת של
  והעור תחתיו.  מכיל גליצרין השומר על העור והזקן מיובש  הזקן
 ובכך תורם במניעת גירוי בעומק העור ובשמירה מחדירה של

חיידקים. 

ש ו מ י ש ה ן  פ ו א
יש לטבול את בקבוק השמן בקערה עם מים חמים (לא רותחים)
למשך דקה אחת. השרה את הזקן עם קצת מים חמים או מכשיר
אדים, עסה את השמן לאורך הזקן  והחדר אותו מהשורש ועד
הקצוות. השאר את השמן על הזקן ובקש מהלקוח לשטוף אותו

יום למחרת כחצי בקבוק לזקן קצר ובקבוק מלא לזקן ארוך.

טיפוח הזקן

צפה בסרטון ההדרכה

https://www.youtube.com/watch?v=HHzfpdbp5do


ווקס לשפם ולזקן
WOOD ִ& SPICE

ד ו ע י י ה
הווקס החזק של פרורסו לעיצוב השפם והזקן יעזור לך לעצב כל

סטייל שתרצה. מכיל חמאת שיאה ושעוות דבורים.
אינו מכיל SLS, סיליקונים, פרבנים או כל סוג של שמנים מינרליים

ולא נוסה על בע"ח

טיפוח הזקן



קולון
WOOD ִ& SPICE

ח ו ח י נ ה
בושם הקולון האגדי של פרורסו עכשיו בישראל!ניחוח נועז,
קטיפתי עם רמיזות של כמון וזעפרן מתובל בניחוח מתוחכם
ומתקתק של עצי ארז, תערובת גואיאקום  (עץ טרופי הגדל באיים
הקריביים) ענבר ונגיעות וניל.בושם מרענן וממריץ בניחוחות יער
משובחים, שילוב הרמוני ואלגנטי של ריח גברי עוצמתי.מצוין

כטקס יומי קבוע או כסיום מושלם לתהליך הגילוח.

קולונים



קולון
AZUR LIME

ח ו ח י נ ה
ריח מרענן וייחודי, בעל הרמוניה עוצמתית של לימון, תפוז ונענע
עם ארומה עשירה של גרגרי ערער ונגיעות של מאסק
 מצוין כטקס יומי קבוע או כסיום מושלם לתהליך ופאצ'ולי.

הגילוח.

קולונים



קולון
Cypress and Vetyver

ח ו ח י נ ה
ניחוח מרענן ואביבי של ברגמוט עם נגיעות של פרחים אקזוטיים
 המאופיינים בתווים ארומטיים, ותבלינים כמו עצי ברוש וארז
 וגבריים בשילוב ענבר ומסאק המאופיינים בתווים עוצמתיים
רעננים ונקיים. לאחר השימוש תחוש באופן מיידי תחושה
 מצוין ארומטית מתגמלת המעניקה תחושה של נוחות ורכות.

כטקס יומי קבוע או כסיום מושלם לתהליך הגילוח.

קולונים



ACCESSORIES
פרורסו מעניקה סטייל ייחודי לברברשופ

שלך. בחנו עבורך מוצרים השופעים
בכריזמה וסטייל-   דרך מצוינת עבורך

להראות לקהל לקוחותיך שהמספרה שלך
בוחרת באיכות, סטייל ונסיון.

אביזרים



מברשת מקצועית לזקן
הידית עשויה עץ במבוק בעל עמידות גבוהה לנוזלים ובכך
עמיד בפני ספיגת מים או שמנים לזקן איתם הידית עלולה

להגיע למגע.
זיפי החזיר עוזרים לפזר את השמן הטבעי של הזקן באופן
אחיד על כל הזקן, מה שגורם לזקן להרגיש רך ומלא למראה.
בנוסף זיפי החזיר מלטשים את העור ובכך עוזרים בקילוף

וסילוק תאי העור המתים.
מושלמת לליטוש וטיהור עור הפנים מפסולת, לכלוך, ותאי עור

מתים

אביזרים



תער גילוח מקצועי

ד ו ע י י ה
תער הגילוח המקצועי של פרורסו יעניק לך חווית גילוח מושלמת
ומדוייקת. בעל ידית אגרונומית מעוצבת עשויה עץ אגוז. הידית
פותחה ע"י המאסטר ברבר של פרורסו דבר המבטיח גילוח קרוב

וחלק עם תוצאות של ברברשופ מקצועי.

ם י ב י כ ר מ ה
בעל ידית אגרונומית מעוצבת עשויה עץ אגוז, עמידה למים. גוף

התער עשוי מפלדת אל חלד.

אביזרים



אפטרשייב דיספנסר

אביזרים

קולון דיספנסר



טלק דיספנסר

אביזרים



כל המוצרים של פרורסו הופקו מהחומרים הטובים ביותר שניתן למצוא בעולם
הפארמה, מועשרים בתמציות צמחים, ללא סיליקונים, פרבנים,  חומרים וצבעים

מלאכותיים ולא נוסו בבעלי חיים.


