Er aftershave på vej tilbage? Gør mudderskrub og ansigtsmasker egentlig noget godt for mænd, og glider kniven bare bedre i olie frem
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barbering dagligt. Truefitt & Hill
Luxury Shaving Soap. 180 kr.
www.truefittandhill.com
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for klassisk skum? Få svarene her, når Pleasure ser på barbering som ritual frem for rutine Af Anette Kristine Poulsen
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og karitesmør. Kan også bruges

eller skraber – er enkel: Mas-
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& Karité Ultrabar, 129 kr.

i huden, og lad derefter kniv-

www.moltonbrown.com

bladet skrabe i hårenes groretning, inden ansigtet skylles rent
med vand. Protective Shaving
Cream, 300 kr. www.dior.com
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