
 

 

Braun 
Procter & Gamblen omistama Braun perustettiin Saksassa vuonna 
1921. Braun kehittää ja valmistaa laajaa valikoimaa pienkodinkoneita, 
joissa yhdistyvät innovaatiot, luotettava laatu ja erottuva design. 
Tuotevalikoima ulottuu partakoneista kauneustuotteisiin. Braunin 
tuotteita on saatavilla maailmanlaajuisesti. Lisätietoja tuotteista, 
ajankohtaisia uutisia sekä enemmän tietoa Braunista saat osoitteesta 
http://www.braun.com . 

Procter & Gamble  
Procter & Gamble tavoittaa tuotemerkeillään noin 5 miljardia ihmistä ympäri 
maailman. Yhtiöllä on yksi markkinoiden vahvimmista ja luotetuimmista 
tuoteperheistä, johon kuuluvat esimerkiksi Always®, Ariel®, Duracell®, 
Fairy®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, 
Pampers®, Pantene®, Vicks® ja Wella®. P&G:llä on toimintoja noin 70 
maassa. Lisätietoa ja tuoreimmat uutiset P&G:stä ja sen tuotemerkeistä 
saat osoitteessa www.pg.com/se_SE/nordics/suomi.shtml . 

Braunin partagalleria  
Pinterestissä  
 

2015 tulee olemaan partojen vuosi, jolloin tullaan näkemään erilaisia partatyylejä, 
metroseksuaalityylistä värjättyihin partoihin. Seuraavaa tyyliä suunnitellessa voi hakea 
inspiraatiota Braunin laajasta parta- ja viiksikuvakokoelmasta, joka löytyy Pinterestistä 
otsikoiden #Braun ja #BeardLookbook alta.  
 

 

 

 

Kaikki partatyylit yhdessä paikassa 
Braunin trenditutkijat ovat koonneet ainutlaatuisen partagallerian 

kuvaamalla ihmisiä trendikkäissä paikoissa ympäri maailman. Se antaa 

kuvan miesten tämän hetken partatyyleistä, joita näkyy muun muassa 

Lontoon, Berliinin ja Los Angelesin kaduilla.   

 

Millainen parta sopii sinulle parhaiten?   
Braunin Styling Ambassador Fabio Vivan, parta- ja hiusmuotilija 

Lontoosta kertoo: “Älä keskity trendeihin vaan kokeile tyyliä, joka 

edustaa juuri sinua. Kaikkien tyylien on täydennettävä kasvojen 

muotoa. Braunilla on vinkkejä ja laitteet, joilla voi luoda haluamansa 

tyylin.” 

 

Valitsemalla kasvoille sopivan partatyylin voi korostaa omia parhaita 

piirteitään ja häivyttää ongelmakohtia. Kasvoille sopiva partatyyli tekee 

vaikutuksen. Oikea hiustyyli korostaa kasvojen muotoa, ja sama 

periaate pätee myös partatyylin kanssa. Oikeaa tyyliä valitessa on 

otettava huomioon myös partakarvan paksuus ja rakenne.  

 

Etsitkö inspiraatiota? #Braun #BeardLookbook  
Braunin trenditutkijat ovat kiertäneet maailmaa kokoamassa mittavaa 

kokoelmaa partatyyleistä ja miehistä niiden takana. Käy Pinterestissä 

katsomassa jatkuvasti kasvavaa katukuvakokoelmaa, joka esittelee 

upeita parta- ja viiksityylejä. Oman tyylin voi lisätä mukaan liittämällä 

kuvaan hashtagit #Braun #BeardLookBook. Braunin trenditutkijat 

saattavat poimia kuvan mukaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarvitsetko apua sopivan partatyylin valintaan? 
Braun ja Bolt Barbersin perustaja ja parturi Mohawk Matt antavat 

muutamia vinkkejä. Löydät tiedot kokonaisuudessaan täältä.  

 

Pitkät kasvot: Tyylit kuten “Mutton Chops”, “A La Suvorov”, “Dali”, tai 

jopa “Friendly Mutton Chops” tasapainottavat kasvojen pituutta. 

 

Suorakaiteen muotoiset kasvot: Suosittelemme lämpimästi “Chin 

Curtainia”, “Short But Boxed beardia”, “Ducktailia” tai “The French 

Forkia” kulmikkaille kasvoille.  

 

Pyöreät kasvot: Keskitä katseet leuan alueeseen tyyleillä kuten “Chin 

Puff”, “Sir Walter Raleigh”, “Balboa”, “Sparrow”, “Goatee”, “The Zappa”, 

tai “Soul Patch”. 

 

Ovaalin muotoiset kasvot: Tämä on parran kannalta paras muoto, 

koska siihen sopii mikä tahansa parta. Valitse vapaasti ja vaihda tyyliä 

usein. Kokeile vaikkapa “Long Johnia” tai metroseksuaalityyliä. 

 

Neliskanttiset kasvot: Kokeile “Petit Goateeta”, “Anchoria”, tai vaikka 

“Hollywoodiania”. Vältä kokopartaa. 

 

Timantin muotoiset kasvot: Mikä tahansa tyyli “Rap Industry 

Standardista” “Chin Curtainiin” tai “Anchoriin” toimii, kuten myös 

viiksityylit “Fu Manchu” & “The Winnfield.”  

 

Ylösalaisin käännetyn kolmion muotoiset kasvot: “Mutton Chops”, 

“Fu Manchu”, tai “Franz-Josef” sopii tälle kasvojen muodolle parhaiten. 

 

Kolmion muotoiset kasvot: “Goatee”, ”Anchor” tai ”Sir Walter Raleigh” 

kehystävät kolmion muotoisia kasvoja upeasti. 

 
Vinkkejä Braunilta täydellisen parran muotoiluun  

Suosittelemme Braun cruZer6 facea ja Braun cruZer6 beard&headia. 

Lue lisää tuotteista alta. 

 

 

 

 

http://www.pinterest.com/BraunGlobal/
http://www.braun.com/global/male-grooming/adviser/shave-your-style/facial-styling/face-shapes-and-beard-styles.html
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#Braun #BeardLookbook 
Täältä löydät lisää inspiraatiota parran muotoiluun.  

Älä keskity trendeihin, vaan valitse partatyyli, joka edustaa juuri sinua. 

 

 

Ehdotuksia hashtageiksi:  
Twitter / Facebook: #beardlookbook #beard 
Instagram: #beardlookbook #beard #Perfect #Photooftheday 
#Beautiful #Selfie #Picoftheday #Outfit #Best  #Awesome #Inspiration 
#Howto #igers 
 
Huom: Kaikilla Beard LookBookin kuvilla on myös omat yksilölliset 
hashtaginsa. 

 

 

Braun cruZer6 beard&head  
CruZer6 beard&head ei ole vain ensiluokkainen väline parran 

ajamiseen mihin tahansa pituuteen – se on myös erinomainen hiusten 

leikkuuseen. Ainutlaatuisen Click&Lock-toiminnallisuuden ansiosta 

säädettävä kampa pysyy tukevasti paikallaan, jotta hiukset voi leikata 

täsmälleen haluttuun pituuteen. CruZer6 beard&headissa on 

kaksoisakkujärjestelmä voimakasta leikkausta varten ja akun kesto on 

erityisen pitkä. CruZer6 beard&headin voi säätää leikkaamaan 12 eri 

pituuteen. Lisätietoa täältä.  

 

Braun cruZer6 face 

Monipuolinen parranajokone uniikkeihin ja särmikkäisiin partatyyleihin. 

Säädettävän kamman avulla voit leikata karvat neljään eri pituuteen. 

Käännettävän trimmerin avulla muotoilet tarkkoja ääriviivoja. Tämän 

virtaviivaisen 3-in-1 -parranajokoneen avulla saat sileän ja siistin ajon 

tai tarkkaan muotoillut reunat. Wet & dry -toiminto – voit ajaa parran 

jopa suihkun alla. Lisätietoa täältä.  

 

 

Kaikki kuvat ovat saatavilla AID+:ssa ja boxissa: 
https://app.box.com/s/y0kr97knxxtepjo1g1uqokmw1rg7kspl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Braun cruZer6 beard&head  

 

 Braun cruZer6 face  

 

 

 

http://www.pinterest.com/BraunGlobal/
http://www.braun.com/global/male-grooming/cruzer-shavers-and-trimmers/cruzer-beard-and-head.html
http://www.braun.com/global/male-grooming/cruzer-shavers-and-trimmers/cruzer-face.html
https://app.box.com/s/y0kr97knxxtepjo1g1uqokmw1rg7kspl

