
Як зібратися на побачення?

Корисні поради з грумінгу, які допоможуть тобі виглядати добре на побаченні з дівчиною.

1. Зачіска

Не переборщи з укладань. Звичайно, ти хочеш зробити акуратну зачіску, пригладивши
всі стирчащі волоски на потилиці. Але під час поцілунку дівчатам властиво гладити
хлопців по потилиці – ти ж не хочеш, щоб гель для волосся залишився у неї на руках?
Пам’ятай, що укладати волосся потрібно до їх сушіння. Нанеси краплю мусу на вологі
пасма, і тільки тоді починай їх сушити.

2. Брови

Якщо твої брови відволікають увагу співрозмовниці від дзеркал твоєї душі, пора щось з
цим робити. Можеш скористатися триммером або звичайними ножицями. Просто зачеши
волоски нагору і зістрижи все зайве. Неслухняні брови допоможе пригладити
спеціальний гель у формі олівця.

3. Борода

Якщо ти носиш бороду або щетину, зроби її більш презентабельною. Пройдися по
рослинності триммером, розчеши її гребенем або щіткою, змасти кремом для пом’якшення
волосся на обличчі, щоб твоїй дівчині було приємно цілуватися з тобою.

4. Зуби

На побаченні закохані зазвичай багато посміхаються, тому твої зуби повинні бути
максимально білими і чистими. Перед зустріччю обов’язково скористайся зубною ниткою
– вона позбавить від залишків їжі і зробить посмішку більш привабливою. До речі, можеш
прихопити її про всяк випадок з собою. Сам розумієш, що застрягла в зубах петрушка або
насіння полуниці можуть зіпсувати перше враження про тебе.

 1 / 2



Як зібратися на побачення?

5. Запах

Щоб спокусити дівчину на першому ж побаченні, використовуй наступний прийом: прийми
душ без використання парфумованого гелю, і на чисто вимите тіло нанеси кілька
«пшиків» одеколону (шукай аромат з написом Eau de Cologne). Переконайся, що парфум
потрапив на місця, де прощупується пульс: шия, зап’ястя, груди. Через деякий час
аромат вивітриться, і на твоїй шкірі залишиться лише легкий «чоловічий» запах. Він буде
настільки тонким, що дівчина спробує вловити його, притискаючись до тебе сильніше. Ще
сильніше …
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