skønhed

HÅRMOUSSE
– SPAR

Når jagten går ind på en god
hårmousse, er det helt okay at
gå efter et billigt produkt. Om
moussen er god for dit hår,
mærker du tydeligt, når du får
den ud i hånden: Den skal være
blød og til at arbejde med – er
den klæbrig og stiv, bliver dit
hår svært at sætte, og hårstråene
knækker hurtigere.
Volume Plumping Mousse, Toni &
Guy, 250 ml, 54 kr.

STYLINGPRODUKT
– SPAR

Uanset om du føntørrer, krøller eller glatter dit hår, er det
altid vigtigt at bruge et varmebeskyttende produkt. I dag
indeholder mange stylingprodukter varmebeskyttende
egenskaber, så du kan få styling, pleje og beskyttelse
i samme produkt. Og her behøver du ikke investere
alverden for at få gode produkter for pengene.
Styling Cream, Sachajuan, 125 ml, 135 kr.

SHAMPOO
OG BALSAM
– SPENDÉR

Shampoo og balsam er uden tvivl et
af de steder, hvor det kan betale sig
at bruge lidt flere penge. Køber du
produkter af høj kvalitet, vil du kunne
se det med det samme. Dit hår bliver
sundere, mere glansfuldt og vil være
meget lettere at rede ud og style.
Hydrate Me Wash, Kevin Murphy, 250
ml, 208 kr. Hydrate Me Rinse, Kevin
Murphy, 250 ml, 208 kr.

HÅRSERUM
– SPENDÉR

Når du har brug for at
pleje dine tørre og slidte
hårspidser, er en god
serum alfa omega. Og det
skal være en serum, der
er rig på fugt, næring og
plejende egenskaber og
ikke fuld af kemikalier og
tilsætningsstoffer.
Hårserum, David Mallett,
50 ml, 450 kr.

HÅRKUR
– SPENDÉR

Vælger du en hårkur af bedste
kvalitet − hvor prisen vel at
mærke også følger med − bliver
hårstrukturen behandlet og
forbedret i dybden, hvor billige
hårkurer har tendens til kun at
behandle håret i overfladen.
Regenerating Hair Care Mask,
Hair Rituel by Sisley,
200 ml, 615 kr.

SPAR ELLER SPENDÉR?
Er dyre hårprodukter altid de bedste? Nej, pris og kvalitet hænger ikke
nødvendigvis sammen, når det gælder de flasker, tuber og dåser, vi slæber
med hjem på badeværelset. Her får du en oversigt over, hvor du kan spare,
og hvor du skal flotte dig, når det gælder pleje og styling af dit hår

HÅRSPRAY
– SPAR

Af LENE HUUSMANN Foto MONDADORI & PR

HÅRPRODUKTER

TØRSHAMPOO
− SPAR

Der findes et hav af billige
og dårlige hårsprays, som får
håret til at blive stift og klistre
sammen, men der findes også
mange billige hårsprays, som
fungerer fint. Husk, at håret ikke
skal fikseres, men stadig kunne
formes og føles som hår.
Me Hair Spray, id Hair,
300 ml, 129 kr.

Om du bruger din tørshampoo som
volumenprodukt – hvilket tørshamppo
er genial til – eller om du bruger den for
at skippe en hårvask og opsuge fedtet i
hovedbunden – som en tørshampoo er
skabt til – kan du med ro i sindet vælge
en billig en af slagsen. For opbygningen
af både dyre og billige tørshampooer er i
bund og grund den samme − den største
variation er oftest duften.
Dry Shampoo Sweet Blossom,
Björn Axén, 150 ml, 90 kr.
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