
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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Hösten är ÄNTLIGEN här!
Under hela 1900-talet, efter nästan varje 
årtionde, har man kunnat se tydliga skift-
ningar inom mode och övriga trender. Dessa 
trender hängde Sveriges befolkning verkli-
gen på!

Idag är det inte lika enkelt att se trenderna så pass tydligt. Går 
man tex in i en skoaffär ser man en uppsjö utav olika typer av 
skor. Medans för 30-40 år sedan fanns det kanske 1-2 olika 
modeller, de som var moderna helt enkelt! Modet var så pass 
tydligt och folk anpassade sig efter det som fanns.
Idag är det inte lika enkelt då utbudet är enormt och det är 
väldigt viktigt för många att vara unika, därmed anpassas 
skomodet/hårmodet efter kundens personliga stil! Men vi har 
satt ihop en sammanfattning utav vad vi ser nu i höst inom 
färg.

Vi har länge sett blonda färger som går mot det gråa, riktigt 
kalla hållet, men nu konkurreras de utav de varmare färgerna. 
I höst vill vi se blonda färger med toner utav champagne, 
rosé och bärnsten, lyxigt och glansigt är poängen! De varma 
tonerna håller även i sig på de mörkare färgerna där vi ser 
mycket koppar, guld och mustiga färger. Färgteknikerna om-
bre och balayage håller i sig fast i nya tappningar. Det man 
kan tänka på är inte ha för starka kontraster i färgerna utan 
låta det gå ton i ton för ett mer naturligt intryck.

De populära “utväxt”-färgerna ser vi också en förändring på, 
i höst ser vi hellre att slingorna jobba sig något längre in mot 
hårbotten. För den som är lite mer tuff i sin stil och vågar 
lite mer känns metallic helt rätt! Gärna mot det violetta eller 
rosa hållet.

Nu ser vi fram emot en färgsprakande höst och vinter!


