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BRYD VANERNE

Det er fantastisk!
Jeg ville gerne
have det mere
feminint, og
det er det
blevet.

Har du (også) en
drøm om at skifte
frisure – og ikke
bare den, hvor
de sædvanlige
fem centimeter
klippes af, men en
radikal ændring?
Så se med her,
hvor vi forvandler
tre kvinders hår
til det diametralt
modsatte.
AF METTE BUNDGAARD
FOTO: HANNE FUGLBJERG

DET ER
HÅRET,
DER GØR
FORSKELLEN!
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Stine Holm
Weirsøe (42),

partner i et kreativt
branding bureau,
kæreste, tre børn.

FRA MØRK
TIL LYS
Åh, jeg gad godt
“Jeg har tænkt på at blive lyshåret i et års
tid, og nu skal det være. Jeg vil gerne have
den mere bløde og feminine side frem i mig
selv, men samtidig med kant. Jeg har aldrig
prøvet at være lyshåret, selv om jeg har
prøvet mange hårfarver i mit liv,” siger Stine
Holm Weirsøe.

Og så gik frisøren ellers i gang
Frisør Anne-Sophie lægger ud med at lysne
hele håret med en gul lysning, da det er en
komplementærfarve til det mørke hår.
Herefter bliver håret pakket ind i et wrap
– en gang gennemsigtig plastikfilm om hele
håret – så lysningen ikke udtørrer. Efter
en halv time bliver lysningen skyllet ud, og
næste proces starter.
Ny lysning kommes i håret. Denne gang
en grøn, da det ophæver den røde farve,
håret har nu.
I tredje omgang får lokkerne henna, der
er blandet op med farvepigmenter i bunden,
fordi bunden er lysere end resten, så hele
håret bliver mere ensartet i tonen. Håret
føntørres til sidst i form, spidserne studses,

HER FIK ALLE TRE
KVINDER DERES
FORVANDLING:
Pia, Stine og Bodil blev klippet og
farvet af Anne-Sophie Villumsen,
der er indehaver af den grønne
frisørsalonkæde Zenz, som har
seks bæredygtige saloner i
København. Vi var i Zenz i
Grønnegade, Zenz.dk.
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Zenz Organic Oil
Treatment plejer
hår og hovedbund
med koldpresset avocado- og
abrikoskerneolie
samt vitaminer og
mineraler. Svanemærket. 100 ml,
295 kr.

og næsten fem timer senere kan Stine forlade salonen med sit nye glamourøse look.

Tadaaa, hvad synes du så?
“Det er fantastisk! Jeg ville gerne have det
mere blødt og feminint, og det er det blevet – jeg føler mig meget mere åben. Det
er helt klart noget, jeg vil forsætte med, da
jeg heller ikke behøver at bekæmpe de grå
hår så hårdt mere, fordi de nu falder mere
naturligt ind,” siger Stine Holm Weirsøe.

Frisørens råd til hjemmepleje:
Her kræves der virkelig hjemmepleje, for at håret ikke bliver for
mat at se på. Så Stine skal bruge
en balsam efter hver vask, en
hårmaske en gang om ugen, og
så skal hun putte olie eller andre
leave-in-produkter i for et blødt
look.
Det kostede det:
Lysning + farvning + studsning:
3.985 kr.

Der males ...

Den er god
nok. Hun har
vitawrap om
hovedet.

Farvet hår får styrke, glans
og volumen med den effektive kur John Masters
Organics Shine On Leave-in
Treatment med økologiske
planteolier. 113 g, 329 kr.

John Masters Organics
Evening Primrose
Shampoo for Dry Hair er
næring og fugt til tørt
hår. 236 ml, 219 kr.
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Der røg
lige et par
år af!

Pia Jensen

(47), kontorassistent, gift,
to børn.

FRA LANGT
TIL KORT
Åh, jeg gad godt
“For cirka 10 år siden var jeg også korthåret,
men siden da har det bare fået lov at gro. Jeg
er den type, hvor der skal ske noget, så jeg
synes, det er spændende at gå fra langt til kort,
og jeg tænker, at det jo gror ud igen …,” siger
Pia Jensen.
Få højt hår med Matas
Volume Powder. Et
let pulver, der giver et
øjeblikkeligt løft. Uden
parabener og parfume.
60 ml, 60 kr.

Og så gik frisøren ellers i gang
Håret bliver sat i en hestehale og klippes af
lige over elastikken. Cut!
Derefter bliver lokkerne klippet i en lidt
blød klassisk fransk inspireret frisure, der er
mere feminin end mange andre korthårsfrisurer, og som følger hovedets form og runding.
Der bliver både skåret og klippet for at opnå
den bløde struktur.
Frisøren tager udgangspunkt i hårets groretning, og jo ældre man bliver, des bedre er
det at løfte linjerne, da det trækker ansigtstrækkene opad.
Vil du gerne beholde lidt længde, er det
smukt med lidt etager i håret, så det får struktur. Er dit ansigt tyndt og markeret, er det
faktisk pænest med lidt længder i håret. Det
giver dit ansigt mere krop.

Tadaaa, hvad synes du så?
“Der røg lige et par år af! Det er en superfeminin frisure, og det er lige mig. Det er alt,
hvad jeg kunne drømme om. Jeg er virkelig
glad.”
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Gulp. Der ryger
den – og der
er altså ingen
fortrydelsesret.

Frisørens råd til hjemmepleje:
Inden du tørrer håret med hjælp
af fingre og føntørrer, sprayer du
en volumenspray i hår og
hovedbund.
Derefter bruger du et
glattejern, så håret bliver blødt,
lækkert og fyldigt at se på.
Ønsker du mere fylde, kan du
pifte lidt hårpudder ved
hårrødderne.
Det kostede det:
Klip + styling: 845 kr.

Mangler dit hår volumen,
så spray John Frieda
Luxurious Volume Blow
Dry Lotion Root Booster
ved rødderne inden føntørringen. 125 ml, 89 kr.

For glans og den sidste finish: Ingredien Power
Booster Hair Spray. Svanemærket. 250 ml, 179 kr.
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FRA UDEN
TIL MED
PANDEHÅR

Det er
vildt pænt.
Jeg er blevet
mere voksen.
Åh, jeg gad godt
“Jeg tror, jeg kommer til at gøre mere
ud af mig selv, når jeg har pandehår,
for når du som jeg har krøller, så er det
jo så nemt, at det er det samme over
det hele. Jeg har længe ønsket, at der
skulle ske noget nyt – at jeg skulle have
et nyt look,” siger Bodil Parson.

Og så gik frisøren ellers
i gang
Frisøren klipper som det første det
markante skarpe pandehår, som går
lidt op i siderne, så det flugter med
kindbenene. På den måde bliver trækkene i ansigtet trukket opad.
Spidserne i resten af håret bliver
klippet, og olie og en hårkur giver
de naturlige krøller definition. Bodil
får stylingpaste i hele håret plus nede
ved hovedbunden for at give hold til
frisuren.
Håret føntørres med en softstyler
for at holde krøllernes form, og så de
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Bodil Parson

(40), studerende,
gift, et barn.

Id Hairs Ego Awesome-hårtørrer med
2000 Watt-motor og fem hastighedsindstillinger til at føne dit pandehår
glat, 998 kr. Plus Ego Softstyler,
som holder dine krøller
spændstige, 199 kr.

ikke blæser ud og bliver til krus.
Til sidst glattes pandehåret med et
glattejern, og det øverste lag hår i resten af håret krølles med et glattejern,
så krøllerne bliver ekstra flotte, og alt
krus lægger sig.

Tadaaa, hvad synes du så?
“Det er meget mere anderledes, end
jeg troede, det ville blive. Det er vildt
pænt, at det er klippet op i siderne og
går længere ned midt på og ikke bare
er klippet lige over. Det giver mere en
frisure. Jeg er blevet mere voksen.”

Frisørens råd til hjemmepleje:
Et skarpt pandehår som det her
bliver flottest, hvis du først føner
det glat og bagefter går det efter
med et glattejern.
Og så bliver krøllet hår flottest
og mest velplejet at se på, hvis
du kommer flere pleje- og
stylingprodukter i både før og
efter føntørringen.
Det kostede det:
Klipning + styling: 845 kr.

Du skal sidde
helt stille, når
det skal være
helt skarpt.

Styling Paste
Pure No. 06
fra Zenz giver
dit hår struktur,
volumen og fugt
med naturlige ingredienser og bivoks. Uden
parfume.150 ml, 179 kr.

Den økologiske kur
Pure Treatment No. 3
fra Zenz gør dit hår
silkeblødt uden at tynge
det. 250 ml, 279 kr.
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