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Den ultimative skønhedsguide Geo Hent PDF Rigtige mænd har brug for en bog, der hjælper dem tættere på
det helt perfekte liv. Fitnesspersonligheder og skønhedsguruer står i kø for at give os de rigtige råd. Men
ingen har endnu ramt tidsånden så præcist, som de i beautybogsgenren debutterende Geo og Thomas Skov.

Med sikker hånd guider de to kyndige skønhedsekperter dig til det liv, du altid har drømt om. De er perfekte.
Du bliver perfekt, når du har læst bogen.

Med bogen får du aldrig før sete tips til:
- Det perfekte familieliv (ja, der indgår familiepizza).

- Kropsbehåring (og hvordan hår på ryggen er på vej til at blive det nye sort).
- De rigtige bukser (og den trend, som siger, du aldrig skal gå med dem igen).

- Et dyrt look med store armbåndsurer (bornholmer-stilen er på vej ind).
- Den nye kosttrend (sig farvel til stenalderkost og hello there til guldalderkost).

- Det perfekte liv på de sociale medier (det er langt fra, som du tror).
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