Motion & Velvære

Zenz Lyngbys bestyrer Maj-Britt med vores
dygtige elev Trille.

ZENZ GØR DET
GRØNNE OMRÅDE
ENDNU GRØNNERE
Lyngby kommer for
alvor med på den
grønne bølge, når
Zenz Organic
Hairdressing flytter
ind på hovedgaden.
et har i mange år
været et stort ønske
for os at åbne i netop
Lyngby, men vi har
ikke kunnet finde de
rette lokaler. Derfor er vi særligt
glade for, det nu er lykkedes,”
fortæller stifter af Zenz Organic
Hairdressing, Anne-Sophie Villumsen.

“D

Det er den 9. Zenz-salon, der nu
åbner i Storkøbenhavn, hvilket for

alvor cementerer, at hovedstadens
forbrugere er miljøbevidste og
helt med på den grønne bølge, der
præger skønhedsbranchen.
Alle behandlinger hos Zenz er
uden skadelig kemi og allergifremkaldende indholdsstoffer.
”Vi er helt sikre på, at kunderne i
Lyngby er særligt miljøbevidste, og
da der ikke er tilsvarende tilbud i
byen, er vores forventninger til fremtiden store,” fortsætter Anne-Sophie Villumsen, der er kædens
oprindelige stifter og den første certificerede grønne frisør i Danmark.
”For mig har det hele tiden handlet
om at skabe et tilbud til den bevidste
forbruger, som går op i sundhed og
bæredygtighed uden at ville gå på
kompromis med kvaliteten af behandlingen.”

Prima placering
Salonen rykker ind i den eksisterende salon Hairbase, som langsomt
transformeres til en salon med Zenz’
karakteristiske grønne og bæredygtige profil.
”Det er den bedste placering, man
kunne ønske sig. Processen er lidt
anderledes, end den plejer at være,
fordi vi rykker ind i en eksisterende salon og skaber forandringen
henover tid. Det gør vi for at give
både kunder og personale tid til at
blive fortrolige med konceptet, lige-

som personalet skal uddannes i vores produkter
og værdigrundlag,” understreger Anne-Sophie
Villumsen.
Det nuværende personale med Maj-Britt som
bestyrer fortsætter som hidtil, og det betyder, at
du stadig kan booke tid hos din yndlingsfrisør,
også selvom salonen skifter navn.

Fremtiden er bæredygtig og grøn
At Zenz er trendsættende og med til at definere
fremtiden bevises ikke mindst ved, at kæden
netop har vundet en international allergipris ved
et stort show i London for deres produktserie til
professionelt brug. Den komplette professionelle
Hair and Body Care-serie fra Zenz opfylder forbrugernes behov for sunde produkter, der ikke
skader helbredet eller giver allergi. Serien sælges
pt. i 12 lande verden over.
”På awarddagen kom den engelske trendguru Millie Kendall fra engelske BeautyMART og fortalte,
hvilke trends og tendenser hun ser i fremtiden.
Hun fremhævede flere ting; New Naturals, mineraler, sensitive og multifunktionelle produkter som
de helt store tendenser, og det er jo lige i Zenz’
ånd. Vores produkter er alle fire ting; naturlige,
rene, multifunktionelle og fyldt med mineraler og
vitaminer,” slutter Anne-Sophie Villumsen.

Af Christina Wex

HAIRBASE BY ZENZ
Lyngby Hovedgade 64
2800 Lyngby
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www.zenz.dk
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