
Millainen mies hän on? 
 
 

1. Kuka on hänen tyyli-idoli? 
a) Cristiano Ronaldo 
b) James Franco 
c) Idris Elba 
d) George Clooney 
 

2. Miten hän mieluiten viettää lauantai-iltaa?  

a) Yökerhossa kavereiden kanssa 

b) Kotibileissä 

c) Lasten kanssa pelaillen  

d) Herrojen klubilla 

 

3. Mikä on hänelle mieluisin 

liikuntamuoto? 
a) Penkkiurheilu 

b) Lenkkeily 

c) Kuntosaliharjoittelu 

d) Treenaus personal trainerin 

kanssa 

 

4. Miksi hän haluaa näyttää 

hyvältä? 

a) Pakko näyttää paremmalta kuin 
kaverit! 
b) Tehdäkseen vaikutuksen 

c) Minun vuokseni 
d) Hän pyrkii kaikessa täydellisyyteen 

 
5. Mitä hänen 

parranajorutiininsa pitää 

sisällään? 

a) Parhaat kosteusvoiteet ja 

kasvovedet 

b) Pikaisen parranajon ilman 

turhuuksia 

c) Tavallisen parranajon, mutta 

harkitsee kikkailua 

d) Miesten luksustuotteet 

 

6. Millaiset ovat hänen 

lempivaatteet? 

a) Kaikki tiukat! 

b) Sopivasti hipsterit 

c) Rennot ja mukavat 

d) Klassiset paidat ja puvut 

 
7. Missä hän shoppailee 

mieluiten? 

a) Kaupoissa joissa myydään 

ihonmyötäisiä t-paitoja syvällä v-

aukolla 

b) Pikku putiikeissa ja 

retrokaupoissa 

c) Gant,in myymälöissä 

d) Tiger of Swedenin osastoilla 

 
8. Millainen on hänen unelma-

asunto?  
a) Poikamiesboksi lähellä 

kuntosalia 

b) Trendikäs asunto Kalliossa 

c) Perheasunto uudella 

teknologialla varustettuna 

d) Kattohuoneisto tietysti 

 

9. Missä hän viettää mieluiten 

lomansa?  

a) Ibizalla kavereiden kanssa 

b) Kulttuurilomalla 

kaupunkikohteessa 

c) Perhelomalla Euroopassa  

d) Golflomalla Portugalissa 

 
 
 

 
 

Mr. Androgyyni 
 

Jos vastauksissasi oli 

eniten A-vaihtoehtoja, 

miehesi on… 

Mr. Androgyyni. Oma 

ulkonäkö on hänelle 

pakkomielle ja hän 

haluaa olla aina 

viimeisen päälle 

huoliteltu. Hanki hänelle 

Braun WaterFlex. 

Mr. Viiksivallu 
 

Jos vastauksissasi oli eniten 
B-vaihtehtoja, Miehesi on… 

Mr. Viiksivallu. 
Tämä mies muotoilee viiksensä 
tyylikkäillä laitteilla, hän haluaa 

Braun Series 3 -koneen ja 
cruZer6 -trimmerin tarkkaan 

muotoiluun. 

 
 

 

Mr. Teknologia 
 

Jos vastauksissasi oli eniten 
C-vaihtoehtoja, miehesi on 

… Mr. Teknologia. 
Tältä mieheltä luonnistuu niin 

ajanvietto perheen kanssa kuin 
biletyskin. Braun CoolTec 

tyydyttää hänen teknologian 
tarpeensa ja vaativat 
parranajokriteerinsä. 

 

 
 

Mr. Romantikko 
 

If you answered mostly Ds, 
your man is… Mr 

Romantikko. 
Mr. Romantikko asettaa 

tavoitteet korkealle yksityis- ja 
työelämässä. Parranajossa ei 

ole tilaa kompromisseille.  
Täydellisyyttä havittelevalle 
miehelle täydellinen lahja on 

Braun Series 7. 
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