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18.21 MAN MADE
- PROUD TO PRESENT
18.21 Man Made. Een naam die verwijst 
naar het 18de en 21ste amendement op de 
Amerikaanse grondwet, waarin de droog-
legging tijdens de Roaring Twenties werd 
vastgelegd en weer opgeheven. De tijd van 
illegale whisky en gesoigneerde heren in strak 
gesneden maatpakken. Van gleufhoeden en 
glad gekamd haar. 

Het was deze tijd die drie hardwerkende 
mannen inspireerde tot 18.21 Man Made. 
“We merkten dat verzorgende producten voor 
mannen wat ‘alledaags’ waren geworden en 
allemaal op elkaar leken”, zegt Angel del Solar, 
die samen met zijn broer David en compagnon 
Aston LaFon besloot om een nieuw merk 
te lanceren. Waarmee ze opnieuw roerige 
tijden aankondigen. Want 18.21 Man Made – 
“gemaakt voor en door mannen” – is anders 
is dan alle andere merken die al eerder in de 
markt werden gezet. 

18.21 Man Made biedt hairdesigners, 
distributeurs en saloneigenaren een unieke 
kans om zich te onderscheiden in de 
verzorgingswereld voor mannen – op het gebied 
van zowel retail, service als educatie.

ANGEL DEL SOLAR
Hij stond met z’n 15de al met de schaar in de 
hand, was kapper in het Spaanse leger, educator 
voor Pivot Point, eigenaar van drie Angelo Mendi 
Salons, art director voor vier toonaangevende 
cosmeticaproducten, personal hairdresser voor 
diverse celebraties en stylist voor bekende 
magazines en tv-shows – en dat is nog maar een 
greep uit de carrière van Angel. Met als laatste 
wapenfeit het mannenmerk 18.21 Man Made 
dat hij met David del Solar en Aston LaFon 
bedacht, ontwikkelde en in de markt zette. 
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How-To: Home Run Style on 
Kansas City Royals Drew Butera

As a lifetime baseball fan and Kansas City native, stylist Brooke Allen truly has her 
dream job. She works with the Kansas City Royals baseball team, styling hair for 
many of the team members including catcher, Drew Butera. Allen specializes in 
men’s hairstyling, having a 95% male clientele at Chop Tops Hair Company of Kansas 
City.  Once Allen had styled Butera’s hair, he was sold.

“He believed in me,” Allen says. “Drew wanted me come to the stadium and cut the 
other guys’ hair. I have paid hundreds of dollars to watch baseball in that stadium. I 
was completely in awe to meet the players!  Drew put down money for everyone to 
get their hair cut.” Allen has since worked on many of the team members as well as 
members of visiting teams, and she styles with 18.21 Man Made Grooming 
products.

“Once every home stretch I take my box of tools and clean up the guys. Drew is an 
amazing guy. I have a friend whose son was in the hospital fighting leukemia.  When 
I told Drew about him he immediately visited his bedside to make this kid’s day and 
give him hope. The players really are wonderful people.”

Here is how she achieves Butera’s signature style:  “Drew is famous for his ‘hair flip’; 
when he makes an awesome play on the field he takes off his hat and flips his hair! 
It’s his signature move and having that hair longer on top of the head is key. He 
wants a natural look with no product running into his eyes while sweating during a 
game. “

THE CUT
“My priority is to clean up his neckline and hairline so it looks neat when they are 
doing a close-up on camera.  We don’t do a skin fade as he doesn’t like it too short 
on the sides, which looks bald when he’s wearing a hat. Because his hair is very fine 
and straight we do a razor cut; using scissors on straight hair is too blunt and gives a 
choppy, sharp angled look while the razor gives a serrated, lived in look. His hair is 
longer on top and he has a strong, natural cowlick that works to his advantage with 
the style.” 

THE STYLE
Step 1:  “We blew dry his hair with Man Made Clay for volume. The clay has a lot of 
grit and gives great texture.  You can put it in damp hair and dilute it for a lighter 
hold; put it in dry hair for more hold and blow dry it for more of a natural look, giving 
control without stiffness.

Step 2:  “We always finish with Premium Hairspray for a natural look that doesn’t 
weight hair down.”

VIDEO CREDITS
Photo & Video: Aston LaFon
Men's hair cut and style: Brooklyn Allen and Drew Butera 
of the Kansas City Royals.
Hair: Brooklyn Allen @Brooklyncut4u
Model: Drew Butera @DrewButera
Song: "Lucky You" by Blackbird Anthem @BlackbirdAnthem
Location: J Rieger Distillery @JRiegerCo
Products: Clay, Paste and Premium Hair Spray by 18.21 Man Made

www.1821ManMade.com
 www.choptops.biz

18.21 MAN MADE - PROUD TO SELL, 
PROUD TO OWN
18.21 Man Made is exclusief. Dat geldt voor de look & feel: nostalgie met 
een eigentijdse beleving van verzorging. En ook voor de inhoud: zeldzame, 
waardevolle ingrediënten zijn gecombineerd in unieke formules. Voor 
eersteklas producten, die mannen met trots bezitten en gebruiken. En die 
saloneigenaren met trots verkopen.

Ontdek de kracht van 18.21 Man Made Wash, Clay, Pomade, Premium 
Hair Spray en Sweet Tobacco Spirits. Hun kracht om mannen voor zich te 
winnen, om klanten te binden en nieuwe klanten aan te trekken.

Kies voor een echt mannenmerk. Of zoals de Amerikanen zeggen:  
‘Don’t take any wooden nickels. Choose 18.21 Man Made.’



18.21 MAN MADE WASH
Shampoo, conditioner, douchegel – alles in één. Reinigt, 
versterkt en hydrateert van top tot teen. De huid voelt 
natuurlijk aan (niet droog of strak, niet vet!). Het haar 
wordt soepel, maar blijft stevig en krijgt een lichte glans. 
Heeft geen sulfaten en parabenen nodig om goed te werken, 
die zitten er dus ook niet in. 

18.21 Man Made Wash is gebotteld in een fles die niet 
misstaat tussen exclusieve whisky’s en heeft een geur die 
mannen weer mannen laat zijn. Hoewel... het schijnt dat een 
nieuwe doelgroep de charmes van deze alleskunner heeft 
ontdekt: vrouwen!

Product Description
. •voor haar en huid
. •macadamia, quinoa en jojoba
. •vrij van sulfaten en parabenen
. •Sweet Tobacco aroma
. •18 en 64 ounce verpakking (510 en 

1.814 gram)



18.21 MAN MADE POMADE
Zó klassiek en ook weer zó van deze tijd: de pommade. 
Hoogglanzend, maar beslist niet vet. Je kunt er kort tot 
middellang haar mee vormen, verfijnen, separeren en 
controleren. Zo creëer je de meest fantastische, pluisvrije 
stijlen: glad, golvend, krullend – aan jou de keus!

Elastische vezels maken deze pommade extra soepel. Je 
haalt ‘m makkelijk uit het potje en kamt ‘m net zo makkelijk 
door het haar – zonder dat die stijf wordt of schilfert. En ook 
uitspoelen gaat heel eenvoudig. Daar houden mannen van!

Product Description
. •medium versteviging
. •niet vet, hoogglans
. •vrij van parabenen
. •Sweet Tobacco aroma
. •2 ounce verpakking (56,7 gram)

18.21 MAN MADE PASTE
Fusie van wax, klei en crème – alles wat mannenhaar nodig 
heeft. Perfect om het vorm te geven en tegelijk te verzorgen. 
Verfijnt de textuur, voegt een beetje vocht toe en controleert 
pluis. Ideaal voor krullend en golvend haar. 

Met 18.21 Man Made Paste creëer je elke gewenste stijl. 
Gewoon alleen met je handen of met de föhn. Het resultaat is 
precies wat je wilt, niet te glanzend, niet te mat. Ook fijn: de 
pasta schilfert niet en je spoelt ‘m makkelijk weer uit. 

Product Description

. medium versteviging

. satijnglans

. vrij van parabenen

. Sweet Tobacco aroma

. 2 ounce verpakking (56,7 gram)

18.21 MAN MADE CLAY
Mix van wax en klei – en van beide natuurlijk alleen het beste. 
Verdikt, vormt en separeert het haar. Een klein beetje is al 
genoeg om een gestructureerde of juist ongestructureerde 
stijl te creëren, wat je wilt. 

Extra toegevoegde elastische vezels houden het haar flexibel 
en voorkomen dat het stijf wordt. En de finish? Die is zo mooi 
mat als je mag verwachten van een klei. Ideaal voor fijn tot 
dun, kort tot middellang haar. In water oplosbaar, dus je 
spoelt het zo weer uit.

Product Description

. •medium tot sterke versteviging

. •mat, niet vet

. •vrij van parabenen

. •Sweet Tobacco aroma
•. •2 ounce verpakking (56,7 gram)



18.21 MAN MADE HAIRSPRAY
Je hebt haarspray... en je hebt Premium Hair Spray – een 
wereld van verschil. 18.21 Man Made snapt wat mannen 
willen. Premium Hair Spray droogt snel, blijft flexibel en 
beschermt het haar tegen vocht zonder dat het slap wordt. 
Zo blijft elke stijl de hele dag intact.

De spray heeft een hoge dichtheid, waardoor je een perfect 
gelijkmatige en gewichtloze dekking krijgt. Je kunt gewoon 
borstelen, zonder dat het schilfert. En omdat het mannenoog 
ook wat wil, is het design van de flacon geïnspireerd op een 
blikje bier uit begin 1900 – stoer en stijlvol. 

Product Description

. •flexibele versteviging
•. •satijnglans
•. •vrij van parabenen
•. •Sweet Tobacco aroma
. •10 ounce verpakking (283,5 gram)
 



Product Description
. rijke mix van bijna 30 olien
. 200/0  olie, 800/0  gedenatureerde  

alcohol, 00/0   water
. geurt 10-12 uur lang
. genderneutraal
. 100 ml verpakking

18.21 MAN MADE SWEET TOBACCO SPIRITS
Voor wie ‘verslaafd’ is aan de geur van de 18.21 Man Made producten, heeft het 
merk zijn eigen parfum. Een mannelijk aroma, geïnspireerd op zoete Virginia 
pijptabak en de Roaring Twenties met z’n drooglegging en chique lounges. 
Mannelijk, ja, maar zeker niet alleen voor stoere mannen. Sweet Tobacco 
Spirits heeft dan wel een uitgesproken karakter, maar is genderneutraal. 

De eerste indruk is de geur van citrus, pittige saffraan en gedroogd fruit, die 
zich daarna mengt met hartnoten van manuka honing, donkere vanille en 
tonkaboon, en vervolgens wordt afgerond met topnoten van tabak, exotische 
wouden en musk. 
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