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Fungerer med iOS og Android

Fotorealistisk forhåndsvisning
av stil

Personlige råd om barbering

Barberingsveiledning
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Personlig barberingsveiledning lett tilgjengelig
Prøv den gratis Grooming-appen nå

Profesjonelle råd om barbering tilpasset skjegget og huden din, samt ekspertråd, triks og instruksjonsvideoer for

å få den beste barberingen. Utforsk stildelen, og prøv en rekke skjeggtyper på ansiktet ditt.

Personlige råd om barbering – tilpasset deg

Personlige råd om barbering, tilpasset skjegget og huden din

Omfattende veiledningsvideoer om barbering og styling

Omfattende veiledningsvideoer om barbering og styling

Interaktiv produktveiledning over våre avanserte barbermaskiner

Utforsk nye barbermaskiner fra appen med interaktiv veiledning

Fotorealistiske forhåndsvisninger av 22 stiler på ansiktet ditt

Fotorealistiske forhåndsvisninger av 22 stiler direkte på ansiktet ditt

Profesjonelle stiltips: anbefalte skjegg eller barter

Tilgjengelig helt gratis på mobile enheter

Tilgjengelig for iOS- og Android-enheter

Last ned nå i Apple App Store eller Google Play Butikk
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Høydepunkter

Personlige råd om barbering

Grooming-appens personlige råd om barbering

gir deg en skreddersydd anbefaling om

hvordan du kan få maksimalt utbytte av

barberingen, basert på skjeggvekst og sensitive

hudområder. De profesjonelle rådene er utviklet

etter å ha lyttet til millioner av menn

over hele verden og i samarbeid med

profesjonelle eksperter med flere tiårs erfaring

innen barbering.

Råd, tips og veiledningsvideoer

Barberingsveiledningen i Grooming-appen gir

omfattende forklaring av hvordan det gjøres,

med en kombinasjon av nyttige råd og tips og

trinnvise veiledningsvideoer. Du får veiledning i

tørr barbering, våt barbering, hvordan du

forhindrer hudirritasjon, og mye mer. Appen har

også en omfattende del som tar for seg styling

og gir detaljert veiledning i alt du trenger å vite

om å forme og vedlikeholde ulike skjeggtyper

og barter, også her får du tydelige

veiledningsvideoer og ekspertråd.

Forhåndsvisning av stiler på ansiktet ditt

Med Grooming-appen fra Philips er det også

mulig å prøve stilen før du går for den. I sanntid

kan du få fotorealistiske forhåndsvisninger av

ulike stiler. Prøv og se mer enn 20 ulike

skjeggtyper og barter direkte på ansiktet ditt

ved ganske enkelt å ta et bilde.

Interaktiv produktveiledning

Grooming-appens interaktive

produktveiledning hjelper deg med å utforske

det nyeste innen barbermaskiner, for eksempel

Philips' Shaver series 9000, direkte fra appen.

Gjennom veiledningen kan du enkelt bli kjent

med selv de mest avanserte funksjonene, slik

at du kan barbere deg som en ekspert.

Stiltips fra eksperter

Grooming-appen fra Philips gir deg personlige

råd om hvilke stiler som vil passe deg. En

avansert algoritme, som er utviklet i samarbeid

med barberere og internasjonale stileksperter,

tar utgangspunkt i mange forskjellige

skjeggtyper og barter og gir deg en

skreddersydd anbefaling basert på ansiktstrekk,

skjeggvekst, klesstil og livsstil.

Tilgjengelig for iOS og Android

Grooming-appen er kompatibel med iOS-

drevet iPhone og iPad, i tillegg til Android-

drevne smarttelefoner, blant annet Samsung

Galaxy S3, Galaxy S4, Galaxy S5, Google

Nexus 5, LG G2, Sony Xperia Z2 og HTC One

M8.

Last ned gratis nå

Last ned gratis nå og prøv Grooming-appen fra

Philips selv. Utforsk et vell av innhold om

barbering og personlig pleie, personlige råd og

interaktive produktveiledninger for å få mest

mulig ut av rutinene. Oppnå din egen stil med

selvsikkerhet.
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