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Din egen stylingguide
Testa vår kostnadsfria Grooming-app nu

Skapa fotorealistiska förhandsvyer av ditt ansikte i olika skäggstilar och få

anpassade stiltips baserade på din personlighet, ansiktsdrag, skäggväxt och

livsstil. Eller testa rakningsguiden för att få tips om hur du maximerar rakningen.

Fotorealistiska förhandsvyer, projicerade på ditt ansikte

Se hur du ser ut med olika stilar

Tips om rakning och styling som är anpassade för dig

Personliga råd om vilken stil som passar dig bäst

Allt du behöver för en ren rakning: råd, instruktionsvideor och mycket mer

Användbara tips från experterna om rakning och skäggstyling

Utökat stilgalleri för ultimat inspiration

Samla inspiration genom att bläddra genom en mängd olika frisyrer

Få tillgång till innehåll om trimning för män och styling

Steg-för-steg-guide med stiltips

Enkla instruktionsvideor

Finns tillgängligt gratis på din mobila enhet

Tillgänglig för iOS och Android-enheter

Hämta nu i Apples App Store eller Google Play-butiken
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Funktioner

Fotorealistiska stilförhandsvisningar

Med Grooming-appens

stilförhandsvisningsfunktion kan du prova olika

stilar utan att behöva skapa dem på riktigt. Se

olika skäggstilar i ansiktet bara genom att ta

en bild.

Personliga stiltips

Prova Grooming-appens toppmoderna algoritm

för omedelbara personlig stilråd utifrån dina

ansiktsdrag, din stil, din personlighet med

mera. Stiltipsfunktionen bygger på våra 75 års

erfarenhet inom rakning och trimning och har

utvecklats i nära samarbete med internationellt

kända frisörer och stilexperter.

Anpassade rakningstips

Grooming-appens anpassade rakningstips ger

dig skräddarsydda rekommendationer för en så

bra rakning som möjligt, baserat på skäggväxt

och känslig hud i olika områden. Den

professionella rådgivningen har utvecklats

genom att lyssna på miljontals människor runt

om i världen och genom samtal med

professionella experter med mångårig

erfarenhet inom rakning.

Galleri med skäggstilar

Kolla in flera olika stilar i vårt galleri med allt

från enkla mustascher till toppmoderna

skäggstilar. Stilbiblioteket uppdateras

kontinuerligt för att hålla jämna steg med de

senaste trenderna inom mode, livsstil och

trimning för män.

Stegvisa instruktioner

Styla med självförtroende: använd Grooming-

appens ingående stegvisa instruktionsvideor

för att skapa den skäggstil du vill ha.

Tips och tricks från experter

Philips raknings- och trimningsexperter har

samarbetat med professionella frisörer och

stilexperter i flera olika länder för att kunna ge

användbara tips och tricks som hjälper dig att

styla med självförtroende och få ut mesta

möjliga av rakningen.

Nyheter, trender och insikter

Håll dig uppdaterad med nyheter, trender och

insikter om trimning för män via Grooming-

appen.

Tillgänglig för iOS och Android

Grooming-appen är kompatibel med din iOS-

styrda iPhone och iPad samt med Android-

smarttelefoner, bland annat Samsung Galaxy

S3, Galaxy S4, Galaxy S5, Google Nexus 5, LG

G2, Sony Xperia Z2 och HTC One M8.

Hämta kostnadsfritt nu

Hämta kostnadsfritt nu och prova Philips

Grooming-app själv. Utforska en mängd

raknings- och trimningsinnehåll, personlig

rådgivning och interaktiva produktguider för att

få ut det mesta av din trimningsrutin. Styla med

självförtroende.
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