Nasi eksperci

pielęgnacja w domu

EKSPERT
OD WIZERUNKU
– DAWID WOLIŃSKI
Nasi modele zostali ubrani
przez Dawida Wolińskiego,
gwiazdę wśród polskich
projektantów mody, lubiącego
kontrowersje jurora programu
Top Model i jednego
z najmodniejszych
warszawskich kreatorów.
Zaprojektowane przez
niego stroje noszą m. in.
Grażyna Szapołowska, Kayah,
Małgorzata Kożuchowska,
Paris Hilton i Nicole Richie.
Dawid dobierał ubrania indywidualnie
dla każdego z modeli. Często
inspirował się nie tylko wyglądem
zewnętrznym, ale i cechami charakteru
Ambasadorów Akademii Stylizacji
Zarostu. Pod wpływem długich
rozmów w studio Akademii Stylizacji
Zarostu Philips, zdarzało mu się
całkowicie zmienić koncepcję stylizacji.
Praca z nim była niezwykle twórcza,
a efekt przedstawiamy
z przekonaniem, że oddajemy Wam
gotowe rozwiązania, które idealnie
łączą stylizację zarostu i strój, który
nie tylko zdobi, ale i podkreśla cechy
charakteru i osobowość człowieka.
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Poznaj produkty phillips

pielęgnacja w domu

POZNAJ PRODUKTY
PHILIPS

Poznaj produkty phillips

STYLESHAVER
WODOSZCZELNA
GOLARKA I TRYMER
#styleshaver

TRYMER 7000 Z SYSTEMEM
ZASYSANIA ŚCIĘTEGO
ZAROSTU

pielęgnacja w domu

WODOODPORNY TRYMER
9000 Z PROWADNICĄ
LASEROWĄ

#trymer7000 #seria7000

#trymer9000 #seria9000

Wojtek Golik
o trymerze serii 7000

Wojtek Golik
o trymerze serii 9000

Zasysa trymowane włosy
do specjalnego pojemniczka
i nie trzeba czyścić łazienki
po każdym przycinaniu
zarostu.
To bardzo ciekawy pomysł,
który rozwiązuje wiele problemów domowych i zamyka
dyskusję na temat męskiego
„brudzenia” przy trymowaniu
zarostu.
Dla mnie istotna jest też
nasadka grzebieniowa w trymerze serii 7000, która jest na
tyle elastyczna, że dostosowuje się do kształtu twarzy. To
ważne przy średnim i krótkim
zaroście, bo długą brodę
możemy pielęgnować każdym
trymerem bez nasadek,
samym nagim ostrzem.

Jest odczuwalnie cięższy niż
inne trymery, co osobiście bardzo mi odpowiada. Narzędzie
powinno dobrze leżeć w ręce,
a większość męskich rąk przyzwyczajona jest do cięższych
trymerów. Największą zaletą
i rewolucyjnym pomysłem jest
laserowa prowadnica, która
daje możliwość precyzyjnego
zaplanowania cięcia. Modelując zarost trymerem serii
9000 nie pomylimy się już
przy planowaniu stylizacji. Prowadzenie prostych linii wyznaczanych przez promień lasera
jest dużo łatwiejsze. Często
używam też podwójnego ostrza
– szerokiego do trymowania
zarostu i wąskiego, 15 mm do
dokładnego wygalania trudno
dostępnych przestrzeni przy
wąsach, czy w kącikach ust.

#styleshaver #trymer9000 #trymer7000

Wybierz TRYMER idealny
dla siebie. Zobacz co o naszych
produktach sądzi specjalista.
Wszystkie trzy trymery Philipsa są
niemal bezobsługowe. Nie trzeba
oliwić ani smarować ostrzy. Same się
ostrzą podczas pracy. Ich codzienny serwis polega na czyszczeniu
ostrzy z zarostu po każdym goleniu.
Wystarczy przepłukać je pod bieżącą
wodą. No i nie zapomnijmy, że to
urządzenia elektryczne i wymagają
tego, by je od czasu do czasu ładować. Nie zostawiajmy ich na dłużej
z pustą baterią.
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Wojtek Golik o StyleShaver
StyleShaver to trymer bardzo
uniwersalny. Możemy nim
zarówno skracać zarost,
jak i golić się nim na gładko.
Używam go nie tylko do
trymowania zarostu,
ale i do skracania włosów.
Proszę zwrócić uwagę
na dwustronne ostrze.
Szerokie jest uniwersalne – po
zdjęciu nasadki grzebieniowej
możemy ściąć zarost aż do
skóry. Wąskim ostrzem dotrzemy do trudno dostępnych
miejsc w kącikach ust, przy
nosie i nad podbródkiem.
StyleShaver ma jeszcze jedną
istotną cechę – jest wodoodporny. Można się nim golić
pod prysznicem. Jeśli szukasz
trymera multifunkcjonalnego,
to StyleShaver jest właśnie
dla Ciebie.
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porady barbera

JAK DBAĆ O ZAROST?
Każdy mężczyzna
powinien mieć:
– trymer/maszynkę do stylizacji
zarostu
– mały grzebień do wąsów,
przydatny też przy pielęgnacji
brody
– mydło lub szampon do brody
o odpowiednim pH

Opcjonalnie barber poleca
również zaopatrzenie się
w dodatkowe wyposażenie:
– kartacz – poręczną szczotkę
do zarostu z włosia dzika
– wosk do wąsów
– pomadę – czyli wazelinę
zmieszaną z woskiem i olejkami eterycznymi (niesłusznie
kojarzoną z żelem do włosów)
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PORADY BARBERA

1

Zawsze przed trymowaniem zarostu
umyj twarz i brodę specjalnym
szamponem do zarostu i rozczesz
go grzebieniem lub kartaczem –
szczotką z włosia dzika.

2

Po skróceniu zarostu splaszuj
go, czyli podetnij trymerem bez
nasadki grzebieniowej odstające
włoski, a następnie zastosuj środki
pielęgnacyjne. Zarost będzie wówczas
wyglądał zdrowo i schludnie.

3

Podczas ścinania wąsów
przymknij lekko powieki,
by pryskające włoski nie wpadły
Ci do oczu.

4

Uwaga na włoski za krawędzią kości
żuchwy. Zarost, w naturalny sposób
układa się tam w ostry kant. Należy
go zaokrąglić. Zarost na szyi też
powinniśmy przycinać w łuk, żeby
uzyskać lepszą geometrię twarzy.

5

Łatwiej usuniesz włoski z kącika
ust wypychając policzek od spodu
językiem.

6

Jeśli masz bardzo szczupłą twarz,
dolna krawędź zarostu powinna
być wysoko.

7
8

9

10

Trzymaj trymer pewnym
chwytem. Możesz podpierać sobie
dłoń, w której trzymasz trymer
drugą ręką.

pielęgnacja w domu

Dowiedz się
jak właściwie
pielęgnować swój
zarost, jak dobierać
stylizacje do twarzy
oraz jakie powinno
być podstawowe
wyposażenie łazienki
każdego mężczyzny.

Ze względów praktycznych
zawsze warto utrzymywać zarost
nieco dalej od ust. Robimy to po
pierwsze, dla estetyki – nie jest
łatwo elegancko zjeść cokolwiek,
gdy resztki jedzenia zostają na
zbyt długim zaroście przy ustach.
Po drugie – ważne jest odsłonięcie
mimiki ust.

Jeśli masz krótką fryzurę,
to dobrze jest czubek zarostu przy
uchu uformować w szpic.
Gdy konturujesz zarost na szyi,
staraj się poprowadzić jedną,
równą linię, ale aby efekt końcowy
był zadowalający, linia zarostu
na wysokości jabłka Adama musi
być nieco zaokrąglona.

Zarost przycinaj trymerem
pod włos. Zwróć jednak uwagę
na to, że włoski rosną w różną
stronę.
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PRZYKAZAŃ
PIELĘGNACJI
ZAROSTU
Zasady pielęgnacji zarostu od naszego barbera w pigułce.

1

Używaj kosmetyków
przeznaczonych do pielęgnacji
zarostu. Mycie brody szamponem
do włosów to najkrótsza droga do
kłopotów i podrażnień skóry.

2

Codziennie wyczesuj zarost
grzebieniem bądź kartaczem.

3

Dbaj o to, by zarost był schludny.
Podcinaj wąsy, by nie wchodziły na
górną wargę.

4

Konturuj zarost, usuwając luźno
rosnące kępki włosów.

5

Splaszuj zarost podcinając
odstające włoski trymerem bez
nasadki grzebieniowej.
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6

Nie bój się eksperymentów, rutyna
zabija wyobraźnię i radość życia.

7

Korzystaj z dobrego trymera i nie
zapomnij go regularnie ładować.

8

Choć raz na jakiś czas wybierz się
do profesjonalnego barbera lub
inspiruj się gotowymi stylizacjami.

9

Przed trymowaniem brody umyj
twarz ciepłą wodą, a po stylizacji
nałóż chłodny kompres, wysusz
i wyczesz brodę. Możesz też
zastosować pomadę lub olejek do
zarostu.

10

Częściej się uśmiechaj.
Uśmiechnięty brodacz jest sexy!
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