kosmetika

Mužský
svět
Krásy
Mužský svět Krásy existuje a v první
řadě, kde jinde než v království kosmetiky a parfému, v Paříži. V luxusní
ulici světových star, businessmanů
a diplomatů, rue de Fauborg Saint
Honoré, zve na rendez-vous s krásou jedna z předních francouzských značek, Sothys, péče o obličej a o tělo.
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Salon pouze pro muže, ženám
vstup zakázán. Dobře, přimhou-

má dotyky jejich nežných prstíků.
Ale jinak, ženy, « vari od jejich
prahu »!
Vstup máte vedle, tenhle patří jen
jim, tady se mohou bez starostí,
že ztratí « image », uvolnit, odhodit přetvářku frajera, úsměv svůdce, masku tvrdého businessmana.
Žádné ženské významné pohledy
se tu nebudou vyměňovat a nebude se špitat: « božičku, božičku,
co ten tu mezi námi hledá...?! »
Tady je chlap doma. Design
mu podobá. Rovné linie, kov,
mramor, tmavé dřevo, styl
techno, barvy
elegantní a de-

centní, šedivá, bílá, černá. Žádné
sentimentality a kudrlinky, nařasené látky ani rozverné či sladké
barvy.
Ve vitríně kosmetické produkty
For Man. Pour Homme francouzsky. Výraz trochu zavádějící. «
Homme » totiž ve francouzštině
znamená nejen « muž » ale i « člověk ». Člověk se rovná muž? Linguisticky ano... a kde je pak místo
pro ženu; když humanita, tedy
člověčenství je totožné s mužstvím?! Ať se nám to, ženám, líbí
či ne, je to tak, místa tu pro nás
není, rozhodně ne v tomto
mužském salonu...

Nejenom speciální masážní krémy, masky, regenerující prostředky a deodoranty pro muže, ale
i procedury a kúry jsou stvořené
jen pro ně. Mužská pleť se chová jinak než ženská, odlišuje
se strukturou, stárne později, ale
jakmile se proces stárnutí rozjede, změny jsou markantnější,
vrásky hlubší...

zatímco jen 20 procent zhodnotí
zadek? A ty ostatní se pak více
zajímají o ústa a o oči. Já o duši!
Vedle kosmetiky Sothys Homme
nabízí vitrína i některé přípr
“sexuálně neutrální”
pro obě pohlaví
odpověď n
mají m
N

Nechybí mužská epilace, zeštihlující kúra, a samozřejmě oblíbená manikúra! Víte, že podle statistik vhrne při setkání s mužem
60 procent žen pohled na

firmy
představukrásy doplněmyslitelnou součást
kohol a tabák. Uvolpohodlném křesle, muž
echává ošetřovat nohy pediérkou, na obličeji masku, popíjí
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svou značku koňaku a pokuřuje
doutník... Čas se pro manažéra na chvíli zastaví, je slyšet jen
hudba a šumení křídel andělů...

on přišel udělat rado
objednat jí nov
na léto a
kr

Po proceduře si s nimi po

odu (ale
ezbývá, než
kou péči pro ně
vlastní salon doporuaždý máme svůj koutek, kde
se cítíme dobře a nevěřte tomu,
že pro českého muže je to jenom
hospoda, bar, televize, počítač či
v nejlepším spinning!
Hranice se kácí, dogma padá,
muži vcházejí do salonu krásy
hlavní branou a ne postranními
uličkami. Ve Francii začal tento

nakázky
návštěvě
manikúry
malý problém,
o 47 se mu neč do vaničky na pee to už je jiná historka
m, muži, přeji hodně odke vstupu do kosmetického
lonu a uvidíte, stojí to zato!
Au revoir

Hana Cathala
Zpravodaj z Paříže
Evropský SPA Konsultant
www.spaconsulting.eu
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