
Bergfeldts
HÅRTREND

Bergfeldts Hår 
– Varje månad i Uppvidinge Tidning

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

Hitta rätt stil inför sommarens fester
Nu är det snart dags för baler och alla som-
marens fester. Frisyren blir ofta som pricken 
över i:et när det kommer till helheten. 

Om man kollar till sommarens trender vad det gäller 
hår ska man satsa på antingen en hel uppsättning med 
allt hår uppsatt alternativt ALLT hår helt utsläppt. 
Trivs man bäst med en helt uppsatt frisyr och vill 
hänga på trender så är en låg knut i nacken med en 
mjuk lockig känsla helt rätt. Lockarna bör inte vara 
för perfekta och glansiga utan gärna en lock med lite 
”ruffig” känsla. Till detta väver vi gärna in tvinningar 
och flätor i olika kombinationer.
En relativt ny trend är att gå på sin fest/bal med helt 
utsläppt hår. Väljer man denna heta trend så ser vi 
en mycket bohemisk stil, med rörelse i som vi kallar 
beach waves. Mjuka vågor, helt operfekta och väldigt 
naturliga, en teknik som är en härlig utmaning för oss 
frisörer. I det utsläppta hårsvallet väver vi gärna in 
flätor och någon tvinning för det perfekta bohemiska 
svallet. Kanske piffa upp håret med ett blomsterdia-
dem eller någon annan blomdekoration bakom örat? 
När man väljer sin festfrisyr så är det viktigt att verk-
ligen tänka till över hur klädseln ser ut. Finns där nå-
got jag vill framhäva? Kanske en djup ringning i ryg-
gen? I så fall rekommenderar vi en uppsatt frisyr så 
att de fina detaljerna på ryggen kommer till sin rätt! 

Vi önskar alla en trevlig sommar 
/ Moa och Nathalie 
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Häng med Bergfeldts 
frisörer i vår vardag!
Att vidareutbilda sig är för oss sen självklar-
het. Hos oss på Bergfeldts Frisörer är vi 
ständigt på språng för att hitta nya, fräscha 
trender och förnya oss för att göra kundens 
stund hos oss till något extra.
 
Under oktober och november månad har det minst sagt  
varit fullt ös!
 
1. Vi var på näringskurs i Kristianstad. Där fördjupade vi 
oss om allt inom näring och hälsa, inriktat på hår och naglar.

2. Färgkurs i Kalmar där vi fick med oss nya färgblandning-
ar och tekniker.

3. Kundkväll på MK Madame där stylingar utfördes på  
modeller.

4. Årets höjdpunkt hos oss på Bergfeldts, bröllopsmässan 
på Kalmar Slott! Där finns allt mellan himmel och jord för 
ditt bröllop. Vi ansvarar  för håruppsättningar på mässans  
visningar.

/Nathalie och Moa
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