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HÅRTREND

Vi går mot ljusare tider
man till 99% använda sig utav blekning. Just
blekning är ett starkt preparat för håret och
kan skada håret mer eller mindre. Därför är
det väldigt viktigt att man efter en behandling
tar hand om sitt hår och bygger upp det igen
med exempelvis proteininpackning och bra
schampo, rådfråga din frisör vad just ditt hår
behöver. Du kan också be din frisör göra en
hårtest där du ser hur starkt ditt hår är samt
vilken fuktighetsbalans det har - då vet du
säkert om du kan göra håret ljusare utan att
Det man ska tänka på när man vill ljusa upp håret känns för slitet efteråt. Du får även reda
sitt hår är att man kanske får räkna med att
på vad ditt hår behöver, om det är proteiner
de kan ta en till tre gånger beroende på hur
eller fukt och fetter, vilket gör att du kommer
mörk du är i dig själv, kvalitén på ditt hår
att få en bättre hållbarhet och vackrare färg.
och önskat resultat. Här har varje person en
För att sedan hålla sin blonda nyans mellan
individuell plan över hur snabbt man kommer frisörbesöken finns det olika sätt, till exempel
till sitt slutmål. Detta är ingen behandling vi silverschampo olika färgmousser eller inrekommenderar att man gör hemma, utan gå packningar med nyans i.
till din frisör!
När man varit mörk och ska bli ljusare måste
/Varma hälsningar Nathalie och Moa

Våren är äntligen här och de ljusa
tiderna lika så, då är det många
som även vill göra sitt hår ljusare.
Vårtrenderna speglas ofta i de ljusare tonerna som honungsblond,
nougatblond eller varför inte lite
mer åt strawberryblond eller den
mer klassiska isblonda.

Bergfeldts Hårtrend – Nytt i Uppvidinge Tidning

Frisörerna Nathatlie och Moa delar med sig av tankar och tips om hår och skönhet

