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STYLIZACJE   

KROK  PO  KROKU

#trymer9000    #seria9000 

Stylizacja na drwala jest wciąż 
modna! 

Sam zobacz jak prosto ją 
wykonać. 

BRODA DRWALA

https://www.youtube.com/watch?v=1EGR-RShdiI&feature=youtu.be
http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
 http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
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ZADBANA BRODA

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki grzebie-
niowej, szerokie ostrze.
Wyrównaj zarost ścinając 
wystające włoski. Staraj się nie 
skracać długości, jedynie go 
uporządkować. Uwaga,  
by nie przyciąć brody w szpic. 

Trymer 9000 z precyzyjnym laserem 
bez nasadki grzebieniowej, szerokie 
ostrze.
Za pomocą promienia lasera wy-
znacz kontury zarostu. Na szyi punk-
tem odniesienia jest jabłko Adama. 
Na policzkach szukaj linii gęstsze-
go zarostu, usuwając mniejsze, 
pojedyncze włoski rosnące wolno 
powyżej tego konturu.

Trymer 9000 z precyzyjnym la-
serem bez nasadki grzebieniowej, 
wąskie ostrze 15 mm.
Oddziel wąsy od brody i oczyść 
zarośnięte rzadszym zarostem 
pola pod dolną wargą.

Zobacz jak pielęgnować długi 
zarost. Wystarczą 3 kroki,  

aby uzyskać efekt jak  
u Andrzeja

KROK

KROK

KROK1
2

3

#trymer9000    #seria9000

http://www.philips.pl/c-m-pe/twarz-trymery-stylizacja-meska/bt7210.html


Pomysł jak  
w kilku prostych krokach 

uzyskać nietuzinkową  
stylizację zarostu

#trymer9000    #seria9000
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BRODA 
W SZPIC 

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki grzebie-
niowej, szerokie ostrze.
Wyrównaj zarost ścinając 
wystające włoski. Staraj się nie 
skracać długości, jedynie go 
uporządkować. Uwaga, by nie 
przyciąć brody w szpic.

KROK1
Trymer 9000 z precyzyjnym laserem 
bez nasadki grzebieniowej, szerokie 
ostrze.
Za pomocą promienia lasera  
wyznacz kontury zarostu. Na szyi 
punktem odniesienia jest jabłko 
Adama. 
Na policzkach szukaj linii gęstszego 
zarostu, usuwając mniejsze, 
pojedyncze włoski rosnące wolno 
powyżej tego konturu.

Trymer 9000 z precyzyjnym laserem  
z nasadką grzebieniową ustawioną  
na pozycję 4.
Zetnij pod włos zarost na po-
liczkach od baków do punktu 
położonego po środku pomiędzy 
podbródkiem, a kością żuchwy.

KROK4

Weź odrobinę balsamu do 
wąsów pomiędzy kciuk, a palec 
wskazujący. Złap końcówkę 
wąsa i owiń ją wokół palca 
wskazującego ruchem od siebie 
(wąs powinien zakręcić się do 
góry). To samo powtórz z drugą 
końcówką wąsa.

KROK5

KROK2

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki grzebienio-
wej, wąskie ostrze 15 mm. 
Oddziel wąsy od brody i oczyść 
zarośnięte rzadszym zarostem 
pola pod dolną wargą.

KROK3

http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
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DŁUGA BRODA 

KROK1

KROK2

KROK3
Trymer 7000 z systemem zasy-
sania zarostu, ostrze bez nasadki 
grzebieniowej.
Przeczesz wąsy grzebieniem  
i przytnij wąsy nad górną wargą.

Jeśli jesteś  
posiadaczem pięknej długiej 

brody, ale nie wiesz jak ją  
pielęgnować to ten artykuł 

jest właśnie dla  
Ciebie. Zobacz co 

zaproponowaliśmy dla Huberta.

Trymer 7000 z systemem 
zasysania zarostu, ostrze bez 
nasadki grzebieniowej.
Konturuj zarost na policzkach 
od baków do kącika ust.

Trymer 7000 z systemem zasysania 
zarostu, ostrze bez nasadki 
grzebieniowej.
Rozczesuj grzebieniem zarost i ścinaj 
wystające włoski, jednostajnym 
ruchem z góry na dół. Skup się 
głównie na bokach, pozostawiając 
maksymalną długość zarostu.

#trymer7000           #seria7000

http://www.philips.pl/c-m-pe/twarz-trymery-stylizacja-meska/bt7210.html
 http://www.philips.pl/c-m-pe/twarz-trymery-stylizacja-meska/bt7210.html
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KROK1
KROK2

KROK3

DŁUGA BRODA 

#trymer7000   #seria7000
#trymer9000   #seria9000 

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem, bez nasadki grzebienio-
wej, wąskie ostrze.
Ostrożnie podetnij włoski nad 
dolną wargą, by zwęzić wąsy. 
Oczyść z włosków środkowy 
panel nad podbródkiem.

Jeśli jesteś  
posiadaczem pięknej długiej 

brody, ale nie wiesz jak ją  
pielęgnować to ten artykuł 

jest właśnie dla  
Ciebie. Zobacz co 

zaproponowaliśmy dla Huberta.

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem, szerokie ostrze bez 
nasadki grzebieniowej.
Odetnij wąsy od brody  
i konturuj zarost na policzkach 
od baków do linii podbródka.

Trymer 7000 z systemem zasysania 
zarostu, ostrze bez nasadki 
grzebieniowej.
Rozczesuj grzebieniem zarost i ścinaj 
wystające włoski, jednostajnym 
ruchem z góry na dół. Skup się 
głównie na bokach, pozostawiając 
maksymalną długość zarostu.

 http://www.philips.pl/c-m-pe/twarz-trymery-stylizacja-meska/bt7210.html
http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
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Zobacz jak w kilku krokach 
odmienić klasyczną długą 
brodę modelując ułożenie 

wąsów.

Z BUJNYM WĄSEM

#styleshaver
#trymer9000    #seria9000

KROK1
KROK2

KROK3

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki 
grzebieniowej. Szerokie 
ostrze.
Skróć zarost płynnymi ruchami 
z góry na dół  
– z włosem, starając się 
zachować symetrię. Często 
wyczesuj zarost podczas cięcia.

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki 
grzebieniowej. Szerokie ostrze.
Z pomocą wskaźnika laserowego 
zaznacz kontury na granicy gęstego 
zarostu na policzkach i na szyi.

Trymer StyleShaver  
z siateczką golącą.
Oczyść z włosków policzki i szyję 
poza konturem zarostu.

KROK4

Wymodeluj wąs,  
za pomocą wosku, palcami 
zakręcając go do góry. 

KROK5

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki 
grzebieniowej. Szerokie ostrze.
Oddziel wąsy od zarostu na 
policzkach.
Wytnij pola pod dolną wargą, 
odsłaniając usta.

 http://www.philips.pl/c-p/QS6141_32/styleshaver-wodoszczelna-golarka-i-trymer-z-uszczelnieniem-aquatec-do-golenia-na-sucho-i-na-mokro/przeglad
 http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
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Zobacz jak w kilku krokach 
odmienić klasyczną długą 
brodę modelując ułożenie 

wąsów. 

WĄS OPADAJĄCY

#styleshaver  
#trymer9000    #seria9000

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki 
grzebieniowej. Szerokie ostrze.
Z pomocą promienia lasera 
zaznacz kontury na granicy gęstego 
zarostu na policzkach  
i na szyi.

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki grzebieniowej. 
Wąskie ostrze 15 mm.
Podetnij wąsy od dołu  
i wytnij pola pod dolną wargą, 
odsłaniając usta.

KROK4

Trymer StyleShaver z siateczką 
golącą.
Oczyść z włosków policzki  
i szyję poza konturem zarostu.

KROK5

KROK3
Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki 
grzebieniowej. 
Skróć wąsy o połowę, nie 
oddzielając ich jednak od zarostu 
na policzkach.

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki 
grzebieniowej. Szerokie 
ostrze.
Skróć zarost płynnymi ruchami 
z góry na dół – z włosem, 
starając się zachować symetrię. 
Często wyczesuj zarost 
podczas cięcia. Powinieneś 
trzymać trymer pewnym 
chwytem. Drugą ręką możesz 
podpierać dłoń, w której 
trzymasz trymer.

KROK1
KROK2

 http://www.philips.pl/c-p/QS6141_32/styleshaver-wodoszczelna-golarka-i-trymer-z-uszczelnieniem-aquatec-do-golenia-na-sucho-i-na-mokro/przeglad
 http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
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Mirek wyjątkowo dobrze 
prezentuje się w długiej 

brodzie. Zobacz jak w kilku 
krokach odmienić klasyczną 

długą brodę i uzyskać 
intrygujący look.

STYLIZACJA 
KAPITAŃSKA

#styleshaver 
#trymer9000   #seria9000

KROK1
KROK2

KROK3

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki 
grzebieniowej. Szerokie 
ostrze.
Skróć zarost płynnymi 
ruchami z góry na dół 
– z włosem, starając się 
zachować symetrię. Często 
wyczesuj zarost podczas 
cięcia.

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki 
grzebieniowej. Szerokie ostrze.
Z pomocą promienia lasera 
zaznacz kontury na granicy gęstego 
zarostu na policzkach  
i na szyi.

Trymer StyleShaver z siateczką 
golącą.
Oczyść z włosków policzki i szyję 
poza konturem zarostu.

KROK4

Wymodeluj wąs, za 
pomocą wosku, palcami 
zakręcając go do góry. 

KROK5

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki 
grzebieniowej. 
Wąskie ostrze 15 mm
Maksymalnie rozczesz na boki 
wąsy. Przytnij włoski, które na 
przestrzeni 2-3 cm od środka 
wąsów, wystają poniżej górnej 
wargi.

 http://www.philips.pl/c-p/QS6141_32/styleshaver-wodoszczelna-golarka-i-trymer-z-uszczelnieniem-aquatec-do-golenia-na-sucho-i-na-mokro/przeglad
 http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
 http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
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KROK1

Broda Balbo tak naprawdę 
składa się z koziej bródki, 

wąskiej brody i wąsów 
zakręconych do góry.  

Łukaszowi zaproponowaliśmy 
jednak dłuższą brodę, 

aby twarz wydawała się 
smuklejsza.

BRODA BALBO

#trymer9000   #seria9000  

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki 
grzebieniowej. Szerokie 
ostrze Z pomocą laserowego 
promienia zaznacz kontury 
zarostu wokół ust  
i podbródka.

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki 
grzebieniowej. Szerokie ostrze.
Zetnij cały zarost z policzków, 
baków i z szyi, pozostawiając wąsy i 
zarost na podbródku.

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki 
grzebieniowej. 
Skróć długość brody i nadaj jej 
lekko półokrągły kształt.
Wyczyść z włosów pola pod 
dolną wargą, pozostawiając 
kępkę włosów po środku, 
poniżej dolnej wargi.

KROK4

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki 
grzebieniowej. Wąskie ostrze 
15 mm.
Ostrożnie podgol górną wargę. 
Skróć wąsy do prostej linii 
bezpośrednio nad linią ust.

KROK2

KROK3

 http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
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PEŁNY 
ZAROST

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki 
grzebieniowej z samym 
szerokim ostrzem.
Wyczesz grzebieniem 
i splaszuj zarost (zetnij 
odstające włoski) 
jednostajnymi, spokojnymi 
cięciami z góry na dół.

Trymer 9000 z precyzyjnym laserem 
bez nasadki grzebieniowej z samym 
szerokim ostrzem.
Korzystając ze wskaźnika laserowego 
wyznacz linie konturu zarostu od 
baczków poniżej ucha do kącików 
ust, a także na szyi.

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki 
grzebieniowej. Szerokie ostrze.
Wyczesujemy grzebieniem 
zarost i ścinamy odstające włoski 
ujednolicając długość zarostu po 
bokach i z przodu. Staramy się 
uformować jednolity, symetryczny 
kształt.

Stylizując zarost możesz 
zmieniać proporcje swojej 

twarzy. Zobacz jak w 3 
prostych krokach zmienić 

twarz z okrągłej w smukłą.

KROK

KROK

KROK1
2

3

 #trymer9000   #seria9000  

 http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
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PODKRĘCONY WĄS

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki 
grzebieniowej.  
Szerokie ostrze.
Z pomocą laserowego 
wskaźnika odcinamy 
horyzontalnie baki na 
wysokości kącika ust  
i oddzielamy wąsy od brody. 
A następnie tworzymy 
wertykalną linię od skroni do 
kącika ust.

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki grzebieniowej. 
Szerokie ostrze.
Usuwamy zarost z boków  
od wyznaczonej laserem linii, 
starając się zachować symetrię. 
Wyrównujemy długość zarostu  
z przodu. Splaszujemy – 
podcinamy wystające włoski, 
wygładzamy i zaokrąglamy 
krawędź zarostu.

Nabieramy odrobinę pomady 
pomiędzy kciuk a palec 
wskazujący. Zakręcamy czubki 
wąsów do góry (nawijamy wąs na 
palec wskazujący ruchem  
„od siebie”).

Propozycja dla poszukujących 
niebanalnych rozwiązań.  
Jeśli lubisz się wyróżniać  

ta propozycja jest właśnie  
dla Ciebie.

KROK

KROK

KROK1
2

3

#trymer9000   #seria9000  

 http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa


42    

Stylizacje  krok  po  kroku  długa broda

43    

długa broda  Stylizacje  krok  po  kroku

Uzyskanie pełnego długiego  
i zadbanego zarostu wymaga 

oddania. Zobacz jak  
w 7 krokach wymodelować 
długo zapuszczany zarost.

PEŁNY ZAROST 

 #styleshaver 
#trymer9000    #seria9000

KROK1
Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem z nasadką 
grzebieniową ustawioną na 7.
Zetnij zarost z baków  
i policzków z góry aż do kości 
żuchwy. Pozostaw długi zarost 
na podbródku.

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki grzebie-
niowej. Szerokie ostrze.
Z pomocą wskaźnika laserowe-
go zaznacz kontur zarostu na 
policzkach i szyi. Na policzkach 
linię zarostu poprowadź głębo-
ko, aż do linii wąsów.  
Na szyi punktem orientacyjnym 
jest jabłko Adama.

KROK5

KROK7
Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki grze-
bieniowej. Szerokie ostrze.
Splaszuj zarost. Wyczesuj 
grzebieniem i ścinaj wystają-
ce włoski.

6

KROK3
Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki grze-
bieniowej. Szerokie ostrze.
Wyrównaj długość zarostu, 
żeby nie było „schodków”.

KROK4
Trymer 9000 z precyzyjnym laserem 
bez nasadki grzebieniowej. Wąskie 
ostrze 15 mm.
Podetnij wąsy tuż nad górną wargą.

Trymer 9000 z precyzyjnym laserem 
z nasadką grzebieniową ustawioną 
na 5. 
Wymodeluj szczyt zarostu od wyso-
kości małżowiny usznej w górę.

KROK2

KROK

Trymer StyleShaver z siateczką  
golącą.
Oczyść z włosków i ogól na gładko 
policzki i szyję, od linii konturu 
zarostu.

http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
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Stylizacja dla prawdziwych 
macho, którzy nie boją się 

eksperymentować ze swoim 
zarostem. 

KOZIA BRÓDKA

#trymer9000  #seria9000 

KROK2
Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem z nasadką grzebie-
niową ustawioną na 5.
Wymodeluj szczyt zarostu  
od wysokości małżowiny 
usznej w górę.

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem z nasadką grzebieniową 
ustawioną na 7.
Zetnij zarost z baków i policzków  
z góry aż do kości żuchwy. Pozo-
staw długi zarost na podbródku.

KROK1
KROK3

Trymer 9000 z precyzyjnym  
laserem bez nasadki grzebieniowej. 
Szerokie ostrze.
Wyrównaj długość zarostu, żeby nie 
było „schodków”.

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki grzebie-
niowej. Szerokie ostrze.
Z pomocą wskaźnika laserowe-
go zaznacz kontur zarostu na 
policzkach i szyi. Na policzkach 
linię zarostu poprowadź głębo-
ko, aż do linii wąsów.  
Na szyi punktem orientacyjnym 
jest jabłko Adama.

KROK4

KROK5
Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki grzebieniowej. 
Szerokie ostrze. 
Zetnij wąsy. Odsłoń mimikę ust, 
oczyszczając z włosków pola pod 
dolną wargą i kąciki ust.

KROK6
Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki grze-
bieniowej. Szerokie ostrze.
Splaszuj zarost. Wyczesuj 
grzebieniem i ścinaj wystają-
ce włoski.

http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
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średnia broda  Stylizacje  krok  po  kroku

Rozwiązanie dla miłośników 
pełnego zarostu, którzy mają 

problem z przerzedzonym 
zarostem na policzkach.

OBNIŻONA  
LINIA ZAROSTU

#styleshaver 

KROK2

Trymer StyleShaver  
z nasadką grzebieniową 
ustawioną na pozycję 7. 
Skróć całość zarostu.

Trymer StyleShaver bez nasadki 
grzebieniowej. 
Podetnij wąsy bezpośrednio  
nad górną wargą. Oczyść kąciki ust  
i pola pod dolną wargą.

Trymer StyleShaver  
z siateczką golącą.
Wygol na gładko policzki  
i szyję, doczyszczając twarz 
z pozostałych małych włosków. 

KROK4

KROK3
Trymer StyleShaver bez 
nasadki grzebieniowej.
Zaznacz kontur zarostu na linii 
szyi i oddziel baki od zarostu, 
usuwając włoski aż do linii 
poprowadzonej od kącika ust 
do dolnej części ucha.

KROK1

 http://www.philips.pl/c-p/QS6141_32/styleshaver-wodoszczelna-golarka-i-trymer-z-uszczelnieniem-aquatec-do-golenia-na-sucho-i-na-mokro/przeglad
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średnia broda  Stylizacje  krok  po  kroku

Broda układająca się w lekki 
szpic sprawia, że twarz 

Konrada wydaje się smuklejsza. 
Zobacz jak osiągnąć taki 
efekt tylko przy użyciu 

StyleShavera.

#styleshaver 

Z OSTRYM 
WYKOŃCZENIEM

KROK1
Trymer StyleShaver  
z nasadką grzebieniową 
ustawioną na pozycję 7. 
Skróć zarost na policzkach 
i szyi. Pozostaw długość na 
podbródku. Staraj się ciąć pod 
włos, pamiętając że zarost nie 
zawsze rośnie w jedną stronę. 

KROK2
Trymer StyleShaver  
bez nasadki grzebieniowej.
Zaznacz kontur zarostu  
na policzkach, w miejscu gdzie 
włoski zaczynają gęściej rosnąć.  
Tak samo ustaw kontur na szyi, 
mając jako punkt orientacyjny 
jabłko Adama.

KROK3
Trymer StyleShaver bez 
nasadki grzebieniowej. 
Podetnij wąsy bezpośrednio 
nad górną wargą. Oczyść 
kąciki ust i pola pod dolną 
wargą.

Trymer StyleShaver  
z siateczką golącą.
Ogól na gładko policzki 
– powyżej, i szyję – poniżej 
linii konturu zarostu. 

KROK4

 http://www.philips.pl/c-p/QS6141_32/styleshaver-wodoszczelna-golarka-i-trymer-z-uszczelnieniem-aquatec-do-golenia-na-sucho-i-na-mokro/przeglad
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średnia broda  Stylizacje  krok  po  kroku

KROK1

Choć mężczyźni z owalną 
twarzą we wszystkim 
prezentują się dobrze,  

ta stylizacja dodaje  
Konradowi powagi.  

KOZIA BRÓDKA

#styleshaver 

KROK2

Trymer StyleShaver  
z nasadką grzebieniową 
ustawioną na pozycję 7. 
Skróć całość zarostu.

Trymer StyleShaver bez nasadki 
grzebieniowej.
Podetnij wąsy bezpośrednio nad 
górną wargą. Oczyść kąciki ust  
i pola pod dolną wargą.

Trymer StyleShaver  
z siateczką golącą.
Ogól na gładko policzki i szyję 
poniżej konturu zarostu.

Trymer StyleShaver bez 
nasadki grzebieniowej.
Zaznacz kontury zarostu 
na linii podbródek – wąsy, 
pozostawiając wąski na ok. 1 
cm łącznik zarostu. Pozostaw 
zarost na podbródku od linii 
żuchwy do grdyki.
Zetnij pozostały zarost 
pozostawiając jedynie 
zaznaczony konturem 
fragment.

KROK4

KROK3

 http://www.philips.pl/c-p/QS6141_32/styleshaver-wodoszczelna-golarka-i-trymer-z-uszczelnieniem-aquatec-do-golenia-na-sucho-i-na-mokro/przeglad
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średnia broda  Stylizacje  krok  po  kroku

ZAROST  
Z CIENIOWANIEM

Trymer 7000 z nasadką 
grzebieniową ustawioną  
na 13.
Skróć zarost równomiernie 
na całej długości.

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki grzebieniowej.
Zaznacz kontur zarostu korzystając 
z podpowiedzi wskaźnika 
laserowego. Punktem odniesienia 
czyli linia, do której należy równać, 
jest jabłko Adama na szyi, a na 
policzkach linia bardziej gęstego 
zarostu.

Zobacz jak wykonać stylizację 
Bartka w 3 krokach.

#trymer7000   #seria7000  
#trymer9000   #seria9000  

KROK2KROK1

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki 
grzebieniowej. Wąskie ostrze  
15 mm.
Docierając wąskim ostrzem do 
trudno dostępnych miejsc usuń 
włosy z kącików ust i pól pod 
dolną wargą. Wyrównaj linię 
wąsów nad górną wargą.

KROK3

http://www.philips.pl/c-m-pe/twarz-trymery-stylizacja-meska/bt7210.html
 http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
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średnia broda  Stylizacje  krok  po  kroku

Pełny zarost podkreślający 
linię szczęki i zarostu w okolicy 
ust sprawia, że Bartek wygląda 

schludnie i estetycznie. 

PEŁNY ZAROST 

#trymer7000   #seria7000
#trymer9000   #seria9000

Trymer 7000 z nasadką grze-
bieniową ustawioną na 13.
Skróć zarost równomiernie  
na całej długości.

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki grzebieniowej.
Zaznacz kontur zarostu korzystając 
z podpowiedzi wskaźnika 
laserowego. Punktem odniesienia 
jest na szyi jabłko Adama, a na 
policzkach linia bardziej gęstego 
zarostu.

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem z nasadką 
grzebieniową ustawioną na nr 4. 
Skróć zarost na policzkach 
od kości żuchwy do wąsów 
uzyskując efekt trzydniowego 
zarostu.

KROK4

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki 
grzebieniowej. Wąskie ostrze 
15 mm.
Docierając wąskim ostrzem 
do trudno dostępnych miejsc 
usuń włosy z kącików ust i pól 
pod dolną wargą. Wyrównaj 
linię wąsów nad górną wargą.

KROK1

KROK3

KROK2

 http://www.philips.pl/c-m-pe/twarz-trymery-stylizacja-meska/bt7210.html
 http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
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średnia broda  Stylizacje  krok  po  kroku

Zobacz jak dbać o estetyczny 
wygląd pełnej brody  

w 4 krokach.

PEŁNA 
BRODA

#styleshaver 
#trymer9000   #seria9000 

KROK1
Trymer StyleShaver  
z nasadką grzebieniową.  
Długość ustawiona na 10. 
Wyrównaj i podetnij zarost na całej 
długości, przeczesując go od czasu 
do czasu grzebieniem.  
Poruszaj trymerem zarówno  
z włosem, jak i pod włos.

Trymer StyleShaver z siateczką 
golącą.
Usuń pojedyncze włoski poza linią 
konturu zarostu na policzkach  
i na szyi.

KROK4

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki 
grzebieniowej.
Zdejmij nasadkę grzebieniową 
i samym ostrzem wyrównaj 
odstające włoski,a następnie 
wysuń laser i za jego pomocą 
poszukaj odpowiednich linii  
i kątów, żeby nadać odpowiedni 
kontur zarostowi na policzkach, 
wokół linii ust i na szyi 
– ustalając granicę brody na 
jabłku Adama. Wskazówką jest 
liczba pojedynczo rosnących 
włosków. Kontur robimy  
w miejscu, w którym zarost robi 
się już gęstszy. Geometrycznie 
zaokrąglamy w ten sposób owal 
twarzy.

KROK3
Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem. Przekręcamy główkę 
trymera o 180 stopni, żeby 
ciąć małym, 15-mm ostrzem. 
Docierając wąskim ostrzem 
do trudno dostępnych miejsc 
usuń włosy z kącików ust i pól 
pod dolną wargą.

KROK2

 http://www.philips.pl/c-p/QS6141_32/styleshaver-wodoszczelna-golarka-i-trymer-z-uszczelnieniem-aquatec-do-golenia-na-sucho-i-na-mokro/przeglad
 http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
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średnia broda  Stylizacje  krok  po  kroku

Dłuższa wersja wąskiej linii 
brody z bródką pod dolną 

wargą doskonale podkreśla 
owal twarzy, a zarazem dodaje 

indywidualnego charakteru. 

#styleshaver 
#trymer9000    #seria9000

BRODA  
TYPU BRETT Trymer 9000 z precyzyjnym lase-

rem bez nasadki grzebieniowej.
Zetnij wąsy zaczynając od środka,  
aż do konturu policzków.

KROK4

Trymer StyleShaver  
z siateczką golącą.
Usuń pojedyncze włoski poza linią 
konturu zarostu na policzkach  
i na szyi.

KROK5

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki grzebieniowej.
Wysuń laser i za jego pomocą 
poszukaj odpowiednich linii i kątów, 
żeby nadać odpowiedni kontur 
zarostowi na policzkach, wokół linii 
ust i na szyi – ustalając granicę 
brody na jabłku Adama. Wskazówką 
jest liczba pojedynczo rosnących 
włosków. Kontur robimy w miejscu, 
w którym zarost robi się już gęstszy. 
Geometrycznie zaokrąglamy w ten 
sposób owal twarzy.

KROK2

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem. Przekręcamy główkę 
trymera o 180 stopni, żeby ciąć 
małym, 15-mm ostrzem. 
Docierając wąskim ostrzem do 
trudno dostępnych miejsc usuń 
włosy z kącików ust i pól pod 
dolną wargą.

KROK3

Trymer StyleShaver z nasadką 
grzebieniową. Długość usta-
wiona na 10. 
Wyrównaj i podetnij zarost na 
całej długości, przeczesując go 
od czasu do czasu grzebieniem. 
Poruszaj trymerem zarówno  
z włosem, jak i pod włos.

KROK1

 http://www.philips.pl/c-p/QS6141_32/styleshaver-wodoszczelna-golarka-i-trymer-z-uszczelnieniem-aquatec-do-golenia-na-sucho-i-na-mokro/przeglad
 http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
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średnia broda  Stylizacje  krok  po  kroku

Choć broda w tym stylu 
pasuje do każdego rodzaju 
twarzy, Marcin prezentuje 

się w niej wyjątkowo dobrze. 
Zarost wygląda estetycznie 
i schludnie dzięki właściwej 

pielęgnacji i trymowaniu.

#trymer7000   #seria7000 
#trymer9000   #seria9000  

PEŁNY ZAROST
Trymer 7000 z systemem 
zasysania zarostu z nasadką 
grzebieniową ustawioną na 
długość 10 mm. 
Zetnij zarost na szyi i podbródku.  
Im bardziej zbliżasz się do 
podbródka, tym dłuższy zarost 
zostawiaj.

KROK2

Trymer 9000 z precyzyjnym la-
serem bez nasadki grzebieniowej. 
Szersze ostrze. 
Konturuj i usuń zbędny zarost na 
policzkach i przy jabłku Adama.  
Widząc dzięki prowadnicy lasero-
wej odpowiedni kąt, możesz prze-
widzieć konsekwencje, jakie będzie 
miało pociągnięcie trymerem.

KROK4

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki grzebieniowej. 
Wąskie ostrze 15 mm.
Precyzyjnie przytnij zarost na linii 
ust – wąsy i kąciki ust.

KROK5

Trymer 7000 z systemem 
zasysania zarostu bez nasadki 
grzebieniowej
Splaszuj czyli wyrównaj zarost na 
czubku brody usuwając jedynie 
wystające włoski. Po każdym 
ruchu trymerem w powietrzu, 
zarost należy przeczesywać 
grzebieniem, żeby wydobyć te 
włoski, które ukrywają się głębiej. 

KROK3

Trymer 7000 z systemem  
zasysania zarostu oraz  
z nasadką grzebieniową usta-
wioną na długość 6 mm. 
Skróć zarost na policzkach,  
do linii żuchwy.

KROK1

 http://www.philips.pl/c-m-pe/twarz-trymery-stylizacja-meska/bt7210.html
 http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
 http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
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średnia broda  Stylizacje  krok  po  kroku

PEŁNA  
KOZIA 
BRÓDKA

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki 
grzebieniowej. Szerokie 
ostrze.
Oddziel zarost od baków. 
Wyznacz linie za pomocą 
prowadnicy laserowej, kierując 
się od linii wąsów. Robimy 
zaznaczenie z obu stron.

Trymer StyleShaver bez nasadki 
grzebieniowej.
Zetnij zarost na policzkach i szyi aż 
do linii konturu wokół wąsów  
i podbródka. Pracując w powietrzu 
wymodeluj bardziej zaokrąglony 
kształt brody. 1-1,5 cm pod 
podbródkiem.

Trymer StyleShaver z siateczką 
golącą. 
Ogól na gładko policzki i szyję aż 
do konturu zarostu.

Klasyczny, a dzięki temu zawsze 
modny look. Zobacz jak go 

wykonać w 3 krokach.

KROK

KROK

KROK1
2

3

#styleshaver  
#trymer9000   #seria9000 

 http://www.philips.pl/c-p/QS6141_32/styleshaver-wodoszczelna-golarka-i-trymer-z-uszczelnieniem-aquatec-do-golenia-na-sucho-i-na-mokro/przeglad
 http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
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średnia broda  Stylizacje  krok  po  kroku

Zobacz jak pielęgnować zarost 
średniej długości.

#styleshaver 
#trymer7000    #seria7000
#trymer9000     #seria9000

PEŁNY 
ZAROST

KROK1
Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem, szersze ostrze bez 
nasadki grzebieniowej.
Zaznacz kontur zarostu  
na policzkach. Zwróć uwagę,  
by szczyt zarostu kończył się 
szpicem na wysokości górnej 
krawędzi ucha.

KROK2

KROK3

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem, szersze ostrze bez 
nasadki grzebieniowej.
Zaznacz kontur dołu zarostu.  
Pamiętaj o zaokrągleniu na szyi,  
by nie doprowadzić do 
prostokątnego zakończenia zarostu 
na linii grdyki. Usuń zarost powyżej 
linii odcięcia na policzkach i poniżej 
linii odcięcia na szyi.

KROK4

Trymer StyleShaver z siateczką 
golącą.
Ogól na gładko oczyszczone  
z zarostu okolice policzków i szyi.

KROK5

Trymer 7000 z systemem zasy-
sania zarostu z nasadką grzebie-
niową ustawioną na 8,5. 
Przytnij zarost na policzkach  
i na szyi – z wyjątkiem podbród-
ka. Zmieniaj kierunki ścinania  
i staraj się ciąć pod włos.

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem, wąskie ostrze 15 mm.
Wyrównaj linię zarostu nad górną 
wargą i oczyść kąciki ust i pola 
pod dolną wargą.

 http://www.philips.pl/c-p/QS6141_32/styleshaver-wodoszczelna-golarka-i-trymer-z-uszczelnieniem-aquatec-do-golenia-na-sucho-i-na-mokro/przeglad
 http://www.philips.pl/c-m-pe/twarz-trymery-stylizacja-meska/bt7210.html
 http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa


66    

Stylizacje  krok  po  kroku  średnia broda

67    

średnia broda  Stylizacje  krok  po  kroku

Średniej długości zarost 
podkreślający linię 
szczęki przełamany 

charakterystycznym wąsem  
z przerwą. Stylizacja  

do wykonania w zaledwie  
4 krokach.

 BRODA 
Z WĄSEM

#styleshaver
#trymer7000   #seria7000
#trymer9000   #seria9000

KROK1
KROK3

Trymer 7000 z systemem zasysania 
zarostu z nasadką grzebieniową 
ustawioną na 8,5.
Przytnij zarost na policzkach  
i na szyi – z wyjątkiem podbródka. 
Zmieniaj kierunki ścinania i staraj się 
ciąć pod włos.

Trymer StyleShaver z siateczką 
golącą.
Wygól na gładko policzki, pod dolną 
wargą i szyję.

KROK4

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem, szersze ostrze bez 
nasadki grzebieniowej.
Zaznacz kontur zarostu na 
policzkach schodząc aż do 
podbródka. Zwróć uwagę, 
by szczyt zarostu kończył się 
szpicem na wysokości górnej 
krawędzi ucha.

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem, szersze ostrze bez 
nasadki grzebieniowej.
Oddziel wąsy od reszty 
zarostu, podcinając je 
ostrożnie od dołu. Usuń 
zarost pod dolną wargą.
Podetnij wąs. Powinien 
być cienki i prosty. To tzw. 
gentlemeński wąs.

KROK2

 http://www.philips.pl/c-p/QS6141_32/styleshaver-wodoszczelna-golarka-i-trymer-z-uszczelnieniem-aquatec-do-golenia-na-sucho-i-na-mokro/przeglad
 http://www.philips.pl/c-m-pe/twarz-trymery-stylizacja-meska/bt7210.html
 http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
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któtka broda  Stylizacje  krok  po  kroku

Doskonała propozycja 
dla mężczyzn, którzy nie 

przepadają za długą brodą, ale 
dobrze się czują w krótszej 

wersji pełnego zarostu.

  ZAROST
TRZYDNIOWY

#trymer7000   #seria7000  
#trymer9000   #seria9000

KROK1
KROK2

Trymer 7000 z nasadką 
grzebieniową ustawioną na 13.
Skróć zarost równomiernie na całej 
długości.

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki 
grzebieniowej.
Zaznacz kontur zarostu 
korzystając z podpowiedzi 
prowadnicy laserowej. 
Punktem odniesienia jest dla 
nas na szyi jabłko Adama,  
a na policzkach linia bardziej 
gęstego zarostu.

KROK3
Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki 
grzebieniowej. Wąskie ostrze  
15 mm.
Docierając wąskim ostrzem  
do trudno dostępnych miejsc 
usuń włosy z kącików ust i pól 
pod dolną wargą. Wyrównaj linię 
wąsów nad górną wargą.

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem z nasadką grzebieniową 
ustawioną na nr 3. 
Całość zarostu skróć 
równomiernie, tnąc zarówno  
z włosem, jak i pod włos.

KROK4

 http://www.philips.pl/c-m-pe/twarz-trymery-stylizacja-meska/bt7210.html
 http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
 http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
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Propozycja dla młodego  
i pewnego siebie mężczyzny, 

podkreśla indywidualizm  
a zarazem jest komfortowa.

#styleshaver 
#trymer9000     #seria9000

Trymer StyleShaver z nakładką 
grzebieniową. Długość ustawiona 
na 10.
Wyrównaj i podetnij zarost na całej 
długości, przeczesując go od czasu 
do czasu grzebieniem. Poruszaj 
trymerem zarówno z włosem,  
jak i pod włos.

KROK1

CIENIOWANIE 
LINII ŻUCHWY

KROK2
Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki 
grzebieniowej.
Wysuń laser i za jego pomocą 
poszukaj odpowiednich linii  
i kątów, żeby nadać odpowiedni 
kontur zarostowi na policzkach, 
wokół linii ust i na szyi 
– ustalając granicę brody na 
jabłku Adama. Wskazówką jest 
liczba pojedynczo rosnących 
włosków. Kontur robimy w 
miejscu, w którym zarost robi 
się już gęstszy. Geometrycznie 
zaokrąglamy w ten sposób owal 
twarzy.

3
Trymer 9000 z precyzyjnym  
laserem. Przekręcamy główkę try-
mera o 180 stopni, żeby ciąć małym, 
15-mm ostrzem. 
Docierając wąskim ostrzem do trud-
no dostępnych miejsc usuń włosy  
z kącików ust i pól pod dolną wargą.

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki 
grzebieniowej.
Zetnij wąsy zaczynając 
od środka, aż do konturu 
policzków.

KROK4

KROK5
Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem z nasadką grzebieniową 
ustawioną na 4 
Skróć zarost na boku policzków 
do linii kącików ust, posuwistymi, 
zdecydowanymi ruchami od dołu 
do góry, żeby uzyskać symetrię. 
Na policzkach powinniśmy 
w ten sposób uzyskać efekt 
„trzydniowego zarostu”

KROK6
Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki grze-
bieniowej, szerokie ostrze. 
Lub trymer StyleShaver bez 
nasadki.
Uczesz grzebieniem,  
a następnie splaszuj, czyli 
wyrównaj zarost ścinając 
odstające włoski.

KROK

 http://www.philips.pl/c-p/QS6141_32/styleshaver-wodoszczelna-golarka-i-trymer-z-uszczelnieniem-aquatec-do-golenia-na-sucho-i-na-mokro/przeglad
 http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
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Z PODKRĘCONYM   
WĄSEM

#trymer9000    #seria9000  

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki grzebie-
niowej, wąskie ostrze.
Zaznacz kontur zarostu na 
policzkach, szyi i przy wąsach, 
nie ścinając ich długości. 
Wymodeluj je podcinając 
zbyt długie włoski nad górną 
wargą. Oczyść pola pod dolną 
wargą.

Trymer 9000 z precyzyjnym  

laserem z nasadką grzebieniową  

ustawioną na pozycję 4. 

Zetnij całość zarostu z wyjątkiem 

wąsów.

Stylizacja dla mężczyzn, 
którzy lubią eksponować 

wąsy. Andrzej świetnie 
w nich wygląda, dlatego 

nawet przy krótkim zaroście 
warto je podkreślać 
charakterystycznym 

wywinięciem.

KROK
KROK1

2

Weź odrobinę balsamu do 
wąsów pomiędzy kciuk, a palec 
wskazujący. 
Złap końcówkę wąsa i owiń ją 
wokół palca wskazującego ruchem  
od siebie (wąs powinien zakręcić 
się do góry). To samo powtórz  
z drugą końcówką wąsa.

KROK3

 http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa


74    

Stylizacje  krok  po  kroku  krótka broda

75    

któtka broda  Stylizacje  krok  po  kroku

KROK3

Dobra stylizacja dla mężczyzn, 
którzy mają problem  

z zapuszczeniem pełnego 
zarostu. 

KOZIA BRÓDKA 
Z WĄSEM

#trymer7000    #seria7000
#trymer9000    #seria9000 

KROK1
Trymer 7000 z systemem zasysania 
zarostu z nasadką grzebieniową 
ustawioną na 8,5.  
Przytnij zarost na policzkach i na 
szyi – z wyjątkiem podbródka. 
Zmieniaj kierunki ścinania i staraj się 
ciąć pod włos.

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem z szerokim ostrzem
Usuń zarost z policzków, szyi i pod 
dolną wargą do linii podbródka.

KROK4

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem, szersze ostrze bez 
nasadki grzebieniowej.
Oddziel wąsy od reszty 
zarostu, podcinając je 
ostrożnie od dołu. Usuń zarost 
pod dolną wargą.
Podetnij wąs. Powinien 
być cienki i prosty. To tzw. 
gentlemeński wąs.

KROK2
Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem, szersze ostrze bez 
nasadki grzebieniowej.
Zaznacz kontur zarostu na 
policzkach schodząc aż do 
podbródka. Zwróć uwagę, 
by szczyt zarostu kończył się 
szpicem na wysokości górnej 
krawędzi ucha.

 http://www.philips.pl/c-m-pe/twarz-trymery-stylizacja-meska/bt7210.html
 http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
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Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki 
grzebieniowej. Wąskie ostrze.
Oczyść z zarostu pola pod dolną 
wargą i wyrównaj linię wąsów nad 
górną wargą.

Komfort i wygoda na co dzień. 
Zobacz jak pielęgnować krótki 

zarost jak u Davida.

#styleshaver  
#trymer7000    #seria7000 
#trymer9000    #seria9000 

TRZYDNIOWY  
ZAROST

KROK1
Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki grzebieniowej. 
Ostrze szerokie.
Z pomocą prowadnicy laserowej 
zaznacz na policzku kontur zarostu 
najwyżej jak się da. Od dołu kontur 
zarostu powinien być tuż pod linią 
żuchwy.

KROK2

KROK3

Trymer StyleShaver z siateczką 
golącą.
Ogól na gładko policzki i szyję do 
linii konturu zarostu.

KROK4

Trymer 7000 z systemem 
zasysania zarostu z nasadką 
grzebieniową ustawioną  
na pozycję nr 5.
Skróć całość zarostu.

 http://www.philips.pl/c-p/QS6141_32/styleshaver-wodoszczelna-golarka-i-trymer-z-uszczelnieniem-aquatec-do-golenia-na-sucho-i-na-mokro/przeglad
 http://www.philips.pl/c-m-pe/twarz-trymery-stylizacja-meska/bt7210.html
 http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
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Propozycja dla mężczyzn  
z temperamentem, wymagająca 

precyzji i staranności 
wykonania. Zobacz jak łatwo 
wykonać tę stylizację dzięki 

trymerom Philips.

#styleshaver 
#trymer7000    #seria7000 
#trymer9000    #seria9000

GEOMETRYCZNE 
LINIE

KROK1
Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki grzebieniowej. 
Ostrze szerokie.
Z pomocą prowadnicy laserowej 
wyznacz na policzku kontur 
zarostu. Od dołu kontur zarostu 
powinien być na linii żuchwy.  
Od góry – bardzo cienka linia.

KROK2

KROK3

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki grzebieniowej.
Wymodeluj wąsy, starając się 
uzyskać linie zarostu o równej 
grubości.

KROK4

Trymer StyleShaver z siateczką 
golącą.
Ogól na gładko policzki i szyję do 
linii konturu zarostu.

KROK5

Trymer 7000 z systemem 
zasysania zarostu z nasadką 
grzebieniową ustawioną  
na pozycję nr 5. 
Skróć całość zarostu.

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki 
grzebieniowej. Ostrze wąskie  
15 mm.
Oczyść pola pod dolną wargą  
i zetnij zarost poza linią konturu.

 http://www.philips.pl/c-p/QS6141_32/styleshaver-wodoszczelna-golarka-i-trymer-z-uszczelnieniem-aquatec-do-golenia-na-sucho-i-na-mokro/przeglad
 http://www.philips.pl/c-m-pe/twarz-trymery-stylizacja-meska/bt7210.html
 http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
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GOLENIE 
NA MOKRO

Namydl twarz, rozprowadzając 
pędzlem pianę okrężnymi ruchami.

Trymer StyleShaver z siateczką 
golącą.
Ogól się na gładko.

Czasem w życiu mężczyzny 
przychodzi taki czas, kiedy  

z jakiś powodów musi pożegnać 
się z zarostem. Dzięki 

StyleShaver proces ten nie 
musi być bolesny.

KROK

KROK

KROK1
2

3

#styleshaver 
#trymer9000    #seria9000 

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki 
grzebieniowej.
Zetnij całość zarostu.

 http://www.philips.pl/c-p/QS6141_32/styleshaver-wodoszczelna-golarka-i-trymer-z-uszczelnieniem-aquatec-do-golenia-na-sucho-i-na-mokro/przeglad
 http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
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WĄSKA 
LINIA BRODY

Trymer StyleShaver bez nasadki 
grzebieniowej. 
Zetnij wąsy i oczyść z włosów twarz 
od ust od aż do linii żuchwy.

Trymer StyleShaver bez nasadki 
grzebieniowej. Szerokie ostrze
Zaznacz kontur zarostu na 
policzkach i szyi. Na policzkach 
linię zarostu poprowadź głęboko, 
aż do ok. 1 cm powyżej linii 
żuchwy. Na szyi kontur zaznacz ok. 
1 cm poniżej linii podbródka.

Wąska broda wymaga stałej 
pielęgnacji, aby utrzymać 
jej idealny kształt. Bardzo 

stylowy look, dla mężczyzn 
lubiących eksperymentować  

z zarostem. 

KROK

KROK

KROK1
2

3

#styleshaver  
#trymer9000    #seria9000 

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem z nasadką 
grzebieniową ustawioną na 7.
Skróć cały zarost, starając się 
ciąć pod włos.

 http://www.philips.pl/c-p/QS6141_32/styleshaver-wodoszczelna-golarka-i-trymer-z-uszczelnieniem-aquatec-do-golenia-na-sucho-i-na-mokro/przeglad
 http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
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KILKUDNIOWY   
   ZAROST

Trymer 9000 z precyzyjnym laserem 
bez nasadki grzebieniowej, szerokie 
ostrze. Korzystając z prowadnicy 
laserowej zaznacz kontury zarostu.  
Linię poprowadź na policzkach tak,  
by na zewnątrz pozostały rzadkie kępki 
włosków, które później usuniesz.  
Tak samo postępuj w przypadku zarostu 
na szyi. Konturuj laserową linią tam, 
gdzie jest granica pomiędzy gęstym 
zarostem, a pojedynczymi włoskami, 
które będą do usunięcia.

Klasyczna stylizacja  
w perfekcyjnym wykonaniu 
zawsze wygląda świetnie.  

Aby uzyskać taki efekt 
wystarczą 3 kroki.

KROK

KROK

KROK1
2

3

#trymer7000    #seria7000  
#trymer9000    #seria9000  

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki 
grzebieniowej. 
Przytnij wąs nad górną wargą  
i oczyść pola pod kącikami ust 
pod dolną wargą, a następnie 
ściągnij zarost z szyi poniżej,  
a z policzków powyżej 
zaznaczonej linii konturu.

Trymer 7000 z systemem 
zasysania zarostu oraz 
z nasadką grzebieniową 
ustawioną na 5,5.
Trymuj całość zarostu, łącznie 
z wąsami.

 http://www.philips.pl/c-m-pe/twarz-trymery-stylizacja-meska/bt7210.html
 http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
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GEOMETRYCZNY 
LINER

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem, bez nasadki grzebieniowej, 
z włączonym wskaźnikiem 
laserowym.
Mocno zaznacz linie od krawędzi 
żuchwy do kości policzkowych. Od 
góry i od dołu pozostaw linię zarostu 
szeroką na ok. 1 cm.

 Stylizacja w stylu 
hiszpańskim. Geometryczny 
liner podkreśla męskie rysy 

twarzy Kamila i dodaje mu 
charakteru. To świetna 

propozycja dla mężczyzn 
lubiących się wyróżniać, ale  

o smukłej lub owalnej twarzy.

KROK

KROK

KROK1
2

3

#trymer7000   #seria7000  
#trymer9000    #seria9000  

Trymer 7000 z systemem 
zasysania zarostu z nasadką 
grzebieniową ustawioną  
na 5,5. 
Trymuj całość zarostu, łącznie 
z wąsami.

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki 
grzebieniowej, wąskie ostrze.
Przytnij wąs nad górną wargą  
i oczyść pola pod kącikami ust 
pod dolną wargą. Usuń zarost 
powyżej zaznaczonej linii konturu 
na policzkach i poniżej tej linii 
na szyi. Pozostaw wąski pasek 
zarostu łączącego wąsy  
z brodą.

 http://www.philips.pl/c-m-pe/twarz-trymery-stylizacja-meska/bt7210.html
 http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
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Propozycja bardzo męska. Choć 
nie jest dla każdego,  

to z pewnością wyróżnia  
z tłumu. Linia zarostu 

uwydatnia silnie zarysowane 
kości szczęki nadając stylizacji 

drapieżności. Połączenie 
wąskiej linii brody z bródką pod 
dolną wargą i mocnymi liniami 
prowadzącymi do ust nadają 

tej stylizacji unikalnego 
charakteru. 

RAP 
INDUSTRY 

#trymer7000    #seria7000  
#trymer9000    #seria9000  

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki 
grzebieniowej, wąskie ostrze.
Usuń zarost powyżej 
zaznaczonej linii konturu na 
policzkach i poniżej tej linii na 
szyi. Pozostaw wąski pasek 
zarostu łączącego wąsy  
z brodą.

KROK3
KROK1

Trymer 7000 z systemem zasysania 
zarostu z nasadką grzebieniową 
ustawioną na 5,5. 
Trymuj całość zarostu, łącznie  
z wąsami.

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem bez nasadki grzebieniowej.
Zetnij wąsy i oczyść pola pod 
kącikami ust pod dolną wargą.

KROK4

KROK2
Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem, bez nasadki 
grzebieniowej, z włączoną 
prowadnicą laserową.
Mocno zaznacz linie od 
krawędzi żuchwy do kości 
policzkowych. Od góry i od dołu 
pozostaw linię zarostu szeroką 
na ok. 1 cm.

 http://www.philips.pl/c-m-pe/twarz-trymery-stylizacja-meska/bt7210.html
 http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
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DŁUGIE WĄSY

Trymer StyleShaver bez nasadki 
grzebieniowej.
Zetnij zarost do zera pozostawiając 
jedynie wąsy. 

look Trochę a’la Dziki Zachód, 
trochę jak Hulk Hogan.  

Jedno jest pewne – jest to 
propozycja dla prawdziwych 
facetów, którzy poczują się 
w takiej stylizacji jeszcze 

bardziej męsko.

KROK

KROK

KROK1
2

3

#styleshaver  
#trymer9000    #seria9000  

Trymer 9000 z precyzyjnym 
laserem  bez nasadki 
grzebieniowej.
Korzystając z prowadnicy 
laserowej zaznacz kontur 
zarostu pionową i poziomą 
linią dochodząc aż do 
żuchwy.

Trymer StyleShaver bez nasadki 
grzebieniowej. 
Obróć ostrze i wąską krawędzią 
wymodeluj wąsy, ścinając 
wystające włoski i skracając je nad 
górną wargą.

 http://www.philips.pl/c-p/QS6141_32/styleshaver-wodoszczelna-golarka-i-trymer-z-uszczelnieniem-aquatec-do-golenia-na-sucho-i-na-mokro/przeglad
 http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa
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któtka broda  Stylizacje  krok  po  kroku

#trymer7000   #seria7000  

Łatwa i bardzo schludna 
stylizacja zarostu uzyskana  

za pomocą trymera serii 7000.

TRZYDNIOWY 
ZAROST

#styleshaver 

Zobacz jak wykonać stylizację 
zarostu Mateusza w kilku 

prostych krokach.

KONTUR 
WOKÓŁ TWARZY

https://www.youtube.com/watch?v=1EGR-RShdiI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1EGR-RShdiI&feature=youtu.be
 http://www.philips.pl/c-m-pe/twarz-trymery-stylizacja-meska/bt7210.html
 http://www.philips.pl/c-p/QS6141_32/styleshaver-wodoszczelna-golarka-i-trymer-z-uszczelnieniem-aquatec-do-golenia-na-sucho-i-na-mokro/przeglad
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Stylizacje  krok  po  kroku  krótka broda

#trymer9000  #seria9000  

Wyraźnie podkreślona liniA 
żuchwy za pomocą trymera 

serii 9000.

WYRAŹNY  
KONTUR

https://www.youtube.com/watch?v=1EGR-RShdiI&feature=youtu.be
 http://www.philips.pl/c-p/BT9290_32/beardtrimmer-series-9000-wodoodporny-trymer-do-brody-z-pierwsza-na-swiecie-prowadnica-laserowa



