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Din egen rakningsguide
Testa vår kostnadsfria Grooming-app nu

Professionella rakningstips anpassade efter ditt ansikte och hudtyp, plus expertråd, knep och videor med tips

om hur du får den bästa rakningen. Eller gå in under avsnittet Style och testa olika skäggstilar direkt på ditt eget

ansikte.

Anpassade rakningstips, för just ditt ansikte

Personliga rakningstips, anpassade till din skäggväxt och hud

Omfattande så-här-gör-du-videor om rakning och styling

Omfattande så-här-gör-du-videor om rakning och styling

Interaktiv produktguide för våra avancerade rakapparater

Utforska nya rakapparater från appen med den interaktiva guiden

Fotorealistiska förhandsvyer med 22 stilar för ditt ansikte

Fotorealistiska förhandsvyer med 22 stilar direkt på ditt ansikte

Professionella stylingtips: rekommenderade skägg eller mustascher

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

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.

Tips, trick och videokurser

Grooming-appens rakningsguide har ett

omfattande hjälpavsnitt och här kombineras

värdefulla tips och råd samt enkla steg-för-

steg-videokurser som täcker torrakning,

våtrakning, hur du förhindrar hudirritation med

mera. Appen har även ett omfattande

hjälpavsnitt för styling som ger ingående

rådgivning om allt du behöver veta om att

skapa eller sköta om en mängd olika

skäggstilar och mustascher, även här finns

tydliga videokurser och experttips.

Stilförhandsvisningar på ansiktet

Med Philips Grooming-app kan du också prova

innan du stylar. Du kan visa fotorealistiska

förhandsvisningar av ett flertal olika stilar i

realtid. Testa och se mer än 20 olika skägg-

och mustaschstilar direkt i ansiktet genom att

bara ta en bild.

Interaktiv produktguide

Grooming-appens interaktiva produktguide

hjälper dig att utforska de senaste

innovationerna på området rakapparater, till

exempel Philips Shaver-serien 9000 – direkt

från appen. Guiden gör att du enkelt kan

bekanta dig även med de mest avancerade

funktionerna, så att du kan raka dig som ett

proffs.

Experttips om styling

Philips Grooming-app ger dig personliga råd

om vilka stilar som skulle passa dig bäst. En

toppmodern algoritm utvecklad i samråd med

frisörer och internationella stilexperter ger en

mängd olika skägg- och mustaschstilar och

erbjuder en skräddarsydd rekommendation

utifrån ansiktsdrag, skäggväxt, mode- och

livsstilspreferenser.

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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