Good hairday

Afknapper

Een mooie kuif, strakke gladde look
of juist lekker wild? Alle looks (als hij
nog haar heeft) creëer je eenvoudig
met deze Power Hold Extreme Styling
Paste van Syoss. Bye bye bad hair days!

Power Hold
Extreme
Styling Paste
van Syoss,
ca. € 5,29
www.syoss.nl

Hoog in de top 10 van
afknappers staat de naar
zweet ruikende man.
Voorkom deze afknapper
met een goede deodorant.
Deze van L’Oréal biedt
ultieme bescherming en
zorgt er zelfs bij 45 graden
voor dat je man niet ruikt.

Thermic Resist van
L’Oréal Men Expert,
ca. € 4,99
www.loreal-paris.nl

Barbaarse Barbier
Vind je barbiers ook zo sexy? Maak van je man een echte
thuisbarbier met de Collezione Barbiere van Acqua di
Parma. Dan heeft hij de tools (van scheerkwast tot verzorgend serum) in ieder geval. Je moet ergens beginnen!

Wintersport

Collezione Barbiere van Acqua di Parma, verkrijgbaar
vanaf ca. € 35,- per item www.AcquadiParma.nl

In de winter, zeker op wintersport,
heeft de huid van de man extra
bescherming nodig. Voorkom een
rood aangelopen gezicht en een
trekkerig gevoel van de kou met een
goede crème die speciaal gemaakt
is voor de gure winterperiode.

Mannendingen!

TEKST EN PRODUCTIE: INGRID BURGER EN PIERRE MEIJ VOOR COLORSTORIES.NL, GARNIER

Winter Protect Cream van Skinovage,
ca. € 50,- www.babor.nl

De man van nu moet er natuurlijk lekker
en verzorgd uitzien. Waar de ene man de
weg duidelijk zelf weet te vinden, heeft de
ander soms even een subtiel schopje in de
goede richting nodig. De verzorging (haar,
gezicht, baard en body) van de man vatten
we tegenwoordig samen onder de kreet
Men Grooming. Geef je hubby dat schopje
met deze lekkere producten.
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Finishing touch
Als de man helemaal “gegroomd” is, dan mag een
geur als finishing touch
natuurlijk niet ontbreken.
Laat hem alleen de deur uit
gaan met de geur voor de
zelfverzekerde, succesvolle
en vooral verleidelijke man.
Maar houd je verleidelijke
man dan wel in de gaten…

La Crème au Caramel van Novexpert,
ca. € 39,95 www.novexpert-lab.com

Snoepje
Een gezond kleurtje staat de man goed. Bij
gebrek aan zon in de winter is dat kleurtje
wat lastig te krijgen. Gelukkig zijn daar hulpmiddeltjes voor. Dit snoepje van Novexpert
zorgt ervoor dat hij eruitziet om op te eten.

Onder de gordel
Deze Hydro 5 Groomer zorgt niet alleen
voor een glad gezicht, maar verwijderd ook
moeiteloos al het lichaamshaar, ook onder
de gordel… Voor de echte gladjanus!

The Scent van Hugo Boss,
vanaf ca. € 65,- www.hugoboss.com

Hydro 5 Groomer van Wilkonson,
ca. € 14,99 www.wilkinson-sword.com

Uit de oude doos
Als je man zich nat scheert, komt het voor dat
hij zich snijdt. Dan is een hulpmiddeltje uit de
oude doos onmisbaar. Aluin stelpt het bloeden en zorgt ook nog voor een fris gevoel. Uit
grootmoeders tijd, maar nog steeds actueel!
Aluin van De Vergulde Hand,
ca. € 3,25 www.deverguldehand.nl

Opzetstukken
Niet alleen de baard moet getrimd worden (en
dan het liefst lekker strak), ook de lelijke en
ontsierende oor- en neusharen moeten aangepakt en verwijderd worden. Dat alles (en meer)
is een easy job met alle opzetstukken die je
vindt in de Grooming Kit van Remington.
Grooming Kit PG6150 van Remington,
ca. € 42,- www.remington.nl

Oude bekende in nieuw jasje
De moeder van alle crèmes in het oude bekende
blauwe blikje is er nu ook in een speciale variant
voor mannen. Als jouw man nog wat huiverig is
om te smeren, dan krijg je hem hier wel mee over
de streep, want het ziet er lekker ruig en stoer uit!
Crème van Nivea
for Men, ca. € 4,99
www.nivea.nl
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