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Der har i mange år manglet en beautybog til helt almindelige mænd. Mænd som os, der bare gerne vil være
cool og maskuline. Mænd har brug for en bog som hjælp til at ændre på elementer i deres tilværelse, der

afholder dem fra at føle sig perfekte. Geo og Thomas Skov gør det muligt.

Med et par helt simple råd og lidt viljestyrke kan det nu lade sig gøre at få det liv, du altid har drømt om. Om
det er en ny body, du har brug for eller om det er et nyt mindset, det ved de selvfølgelig ikke. Men bare rolig -
det hele kan lade sig gøre. Nøgleordene er ´hvis du vil´. For det kræver en indsats at få det liv, du drømmer

om. Men så er det heller ikke sværere. 

Thomas Skov og Geo giver 99 gode råd til det perfekte look, det perfekte liv og den perfekte hud. De er
perfekte. Du bliver perfekt, når du har læst bogen. Årets Mandelgavebog til kvinder og mænd i alle aldre, der

gerne vil være perfekte. Skønne. Smukke. Uimodståelige. Som bogens to forfattere er det.
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