ALT OM HÅR

STYLING
Fra stramt pomadelook
og glatte lokker til et
sexet morgenhårslook.
Her er seks nye stylingprodukter, som kan trylle
håret om til præcis
det, du ønsker.

1. ALDRIG MERE
CANDYFLOSS
Ofte kan en hårspray give fornemmelsen af,
at håret bliver stift som candyfloss. Men denne
hårspray efterlader håret blødt og fleksibelt.
Soft Hold Hair Styling Spray,
Antonio Axu, 149 kr.
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2. GLANS PÅ TUBE
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Denne bløde hårvoks har en tekstur som
en gelé, som giver dig mulighed for at få
fleksibel hold til frisuren. Brug den også til at
give frisuren en glansfuld finish eller til at skabe
et stramt pomadelook.
Star Glow Styling Wax, Oribe, 295 kr.
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3. SEXET HÅR
Denne spray er designet til at give dit hår et
tilfældigt, sexet look, som om du lige er stået op.
Håret får mere struktur, og sprayen er perfekt
til at pifte liv i et fladt, glat hår, men også
velegnet at bruge inden du skal sætte håret op.
Bedroom.Hair, Kevin Murphy, 208 kr.

4. SALTVAND ÅRET RUNDT
Fylde, løft og struktur. Det er, hvad du får
med denne nye saltvandsspray. Ønsker du let,
naturlig fylde, skal du bruge den i tørt hår.
Ønsker du et mere kraftigt hold og mere fylde,
så brug den i fugtigt hår, inden du føntørrer det.
Ocean Spray, Maria Nila, 189 kr.

5. MILD MOD
HOVEDBUNDEN
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Denne ultralette, ikke-fedtende stylingpaste
er udviklet til at give håret masser af fugt, fylde
og fast hold. Beskytter og fugter håret med
bl.a. aloe vera, irriterer ikke hovedbunden
og giver en mat finish.
Styling Paste, Hårklinikken, 238 kr.

6. DET GLATTE LAG
Et godt glattejern er et must til dig, der
efterspørger en smuk, blank finish, når du glatter
håret, og denne gyldne model er med sine
dobbelte titanium- og teflon-coatede plader med
olie og turmalin udviklet til at være skånsom mod
håret. Temperaturen styres digitalt fra 120 til
220 grader, så husk – som altid – at bruge
en varme-beskyttende spray inden.
True Devinity MK2 Gold Straightening
Iron, HH Simonsen, 799 kr.

