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Mukautettuja muotoiluvinkkejä milloin tahansa

Kokeile maksutonta Grooming-sovellusta

Kokeile erilaisia partatyylejä kasvoistasi otettuun valokuvaan, ja saat juuri sinun

kasvoihisi, parrankasvuusi, persoonaasi ja elämäntyyliisi sopivia

parranmuotoiluvinkkejä. Shaving Guiden ohjeilla pääset myös juuri haluamaasi

ajotulokseen.

Eri tyylien kokeileminen omista kasvoista otettuun valokuvaan

Katso, miten eri tyylit sopivat sinulle

Mukautettuja parranajo- ja muotoiluvinkkejä

Yksilöllisiä neuvoja itsellesi sopivista tyyleistä

Tarkan parranajon puolesta: neuvoja, opetusvideoita ja paljon muuta

Hyödyllisiä asiantuntijavinkkejä parranajoon ja parran muotoiluun

Valtava tyyligalleria

Hae inspiraatiota erilaisista tyyleistä

Paljon miesten tyyliä käsittelevää sisältöä

Luo oma tyylisi selkeiden ohjeiden avulla

Kätevät ohjevideot

Maksuton mobiilisovellus

Saatavilla iOS- ja Android-laitteille

Lataa heti Apple App Storesta tai Google Play Storesta
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Kohokohdat

Kokeile eri tyylejä valokuvaasi

Grooming-sovelluksen tyylien

esikatselutoiminnon avulla voit kokeilla

erilaisia tyylejä ilman, että sinun täytyy

oikeasti toteuttaa ne. Ota vain kuva itsestäsi, ja

voit kokeilla erilaisia partamalleja omiin

kasvoihisi.

Yksilöllisiä tyyliohjeita

Kokeile Grooming-sovelluksen edistyksellistä

algoritmia ja hyödynnä henkilökohtaisia

tyylivinkkejä, jotka perustuvat muiden muassa

kasvonpiirteisiisi, tyyliisi ja

persoonallisuuteesi. Tyylivinkkimme perustuvat

75 vuoden kokemukseemme parranajosta ja

trimmauksesta. Vinkit kehitettiin läheisessä

yhteistyössä kansainvälistä mainetta

niittäneiden partureiden ja

tyyliasiantuntijoiden kanssa.

Yksilöllisiä parranajo-ohjeita

Grooming-sovelluksen yksilöllisistä

parranajoneuvoista saat vinkkejä parhaan

parranajotuloksen saavuttamiseen. Suositukset

perustuvat parrankasvuusi ja eri ihoalueittesi

herkkyyteen. Vinkit on kehitetty miljoonien

miesten palautteiden pohjalta yhteistyössä

asiantuntijoiden kanssa, joilla on

vuosikymmenien kokemus miesten

parranajosta.

Partatyyligalleria

Tutustu gallerian eri tyyleihin – valikoimassa

on kaikenlaisia malleja perusviiksistä tämän

hetken kuumimpiin partatyyleihin. Galleriaa

päivitetään jatkuvasti, jotta se pysyy muodin ja

elämäntyylien tasalla.

Vaiheittaiset ohjeet

Luota tyyliisi: Grooming-sovelluksen

monipuolisten ohjevideoiden avulla voit luoda

millaisen partatyylin tahansa.

Asiantuntijavinkkejä

Philipsin parranajo- ja tyyliasiantuntijat,

ammattiparturit ja kansainväliset

tyyliasiantuntijat ovat yhdessä kehittäneet

parranajo- ja muotoiluvinkkejä, joilla onnistut

varmasti.

Uutisia, trendejä ja näkemyksiä

Pysy ajan hermolla miesten tyyliä koskevista

uutisista ja tutustu uusimpiin trendeihin

Grooming-sovelluksen avulla.

Saatavilla iOS- ja Android-

käyttöjärjestelmille

Grooming-sovellus on yhteensopiva iOS-

käyttöjärjestelmällä varustettujen iPhone- ja

iPad-laitteiden sekä Android-älypuhelinten

kanssa, mukaan lukien Samsung Galaxy S3,

Galaxy S4, Galaxy S5, Google Nexus 5, LG G2,

Sony Xperia Z2 ja HTC One M8.

Lataa heti maksutta

Lataa Philips Grooming -sovellus maksutta ja

kokeile itse. Saat käyttöösi paljon parranajoon

ja trimmaukseen liittyvää sisältöä,

henkilökohtaisia vinkkejä ja interaktiivisia

tuoteoppaita, joiden avulla onnistut varmasti.

Luota tyyliisi.
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