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Cuidado simples e essencial.

A Clash nasceu com o propósito de simplificar o 
dia-a-dia dos homens que buscam o autocuidado e que 
valorizam o equilíbrio entre a praticidade e produtos de 
alta qualidade.

Acreditamos que o autocuidado é essencial para uma 
vida mais plena, por isso buscamos promover essa 
consciência e quebrar paradigmas para te ajudar a se 
sentir bem por dentro e por fora.

Nossos produtos foram criados para todos os homens. 
Isso significa que as nossas fórmulas são eficazes para 
todos os tipos de peles, cabelos e barbas. Mas o que nos 
torna únicos é a nossa preocupação em criar uma linha 
enxuta, com produtos essenciais para atender as 
necessidades dos homens sem complicação.

Quer saber mais sobre a nossa história?
Entre em contato e fique ligado em nossas redes sociais.

#clashmencare
#useclash



Produtos para o Cabelo

Feito com ingredientes naturais que realmente 
funcionam. O Shampoo Clash contém Biotina, 
também conhecida como Vitamina B7, que 
promove força, resistência e equilíbrio enquanto 
limpa profundamente o cabelo.

Recomendado para todos os tipos de cabelos, até 
mesmo os que não ficam na cabeça.

SHAMPOO 250ML

LIMPA E FORTALECE

Feito com ingredientes naturais que realmente 
funcionam. O Condicionador Clash hidrata e 
revitaliza profunamente os fios, deixando o cabelo 
com um visual saudável e pronto para um 
acabamento perfeito. Nossa fórmula contém 
Biotina, também conhecida como Vitamina B7, que 
fornece força, resistência e equilíbrio.

Recomendado para todos os tipos de cabelos.

CONDICIONADOR 250ML

HIDRATA E REVITALIZA

ATACADO   R$ 18 VAREJO    R$ 28 ATACADO   R$ 16 VAREJO    R$ 24 ATACADO   R$ 20 VAREJO    R$ 32

Hair Pomade Clash é uma pomada de acabamento 
matte que oferece uma fixação média para definir e 
modelar qualquer tipo de cabelo, mantendo uma 
aparência casual e natural. Nossa fórmula é à base 
de água e fácil de lavar. Perfeito para manter o seu 
estilo durante todo o dia.

Recomendado para todos os tipos de cabelos.

HAIR POMADE 50G

MÉDIA FIXAÇÃO + EFEITO MATTE

Produtos para a hora do banho e para manter o seu estilo.
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Produtos para a Pele

O Face Wash é um gel de limpeza refrescante e 
suave para o rosto. Sua fórmula foi desenvolvida 
para remover todas as impurezas de forma eficaz e 
sem deixar a pele seca. Esse é o primeiro passo para 
um cuidado essencial com a parte mais importante 
do seu corpo, afinal, seu rosto é seu cartão de visitas.

Recomendado para todos os tipos de peles. 
Também pode ser usado em outras partes do corpo.

FACE WASH 100ML

SABONETE FACIAL

Nosso gel de barbear foi desenvolvido para suavizar 
a pele e a barba, permitindo que a lâmina de 
barbear deslize sem esforço sobre sua pele. Fórmula 
transparente e sem espuma, ideal para contornos e 
acabamentos sem cortes e precisos.

Recomendado para todos os tipos de peles e partes 
do corpo.

SHAVING GEL 100ML

GEL DE BARBEAR

O Aftershave Cream acalma e hidrata a pele após o 
barbear. O nosso creme pós-barba te deixa pronto 
depois que a lâmina faz o seu trabalho. Perfume 
suave, refrescância na medida certa e rápida 
absorção. Temos aqui um "grand finally".

Recomendado para todos os tipos de peles.

AFTERSHAVE CREAM 100ML

CREME PÓS-BARBA

Produtos para cuidar do maior órgão do seu corpo.
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Seja um dos nossos parceiros comerciais

O nosso objetivo é criar uma rede de parceiros e 
distribuidores com condições especiais para 
alavancar a presença da marca em todo o Brasil:

Preço baixo: nossos produtos possuem alta 
qualidade e preço mais baixo do que a média dos 
principais concorrentes.

Presença física e digital: venda direta para o 
cliente final através do e-commerce e distribuição 
local através dos nossos parceiros.

Portfólio enxuto: acreditamos que um portfólio 
enxuto simplifica a operação e torna a rotina de 
autocuidado uma realidade para os nossos clientes.

Experiência do cliente: pensamos em toda a 
jornada do cliente e oferecemos uma experiência 
focada na fidelização.

Condições

Modelo de distribuição com 
preços e condições de pagamento 
especiais para parceiros.

Para começar a parceria, 
recomendamos a compra do kit 
inicial no valor mínimo de R$ 300.

Caso tenha interesse em conhecer 
melhor a marca e os produtos, 
entre em contato e solicite um 
pack para teste ou uma visita dos 
nossos representantes.

Contatos

(11) 98814-3000

clashmencare@gmail.com

@clashmencare


