ICON Hairspa med under
Copenhagen Fashion Week,
februar 2016
Der var fyldt med pels på catwalken, da Birger Christensen
afholdte stort AW16-modeshow på Hotel D’Angleterre i København under Copenhagen Fashion Week.
Kærligheden til det sublime stykke skind, passionen for kompromisløst håndværk, og kunsten at kunne designe disse unika
så de hviler fjerlet på ejerens skuldre, er omdrejningspunktet
for Birger Christensen. Samme følelse skabte Marianne Jensen
for ICON Hairspa med frisurerne til showet under Copenhagen
Fashion Week.
Backstage stod Marianne Jensen for at style modellerne ved
Birger Christensen showet med Organic Hairspa produkter i
samarbejde med ICON Hairspa.
Pels var på ingen måde til at komme udenom ved Birger Christensenmodeshowet ved den københavnske modeuge, og det var både de
mandlige og kvindelige modeller, der var iført de lækre pelsstyles.
I dag er mærket Birger Christensen under ledelse af Jens Birger
Christensen, som repræsenterer 4. generation i huset, og ved
åbningen af modeshowet lagde han ud med at give en særlig tak
til Kopenhagen Fur, der gør en stor indsats for, at pels er tydeligt i
modebilledet.
Fransk Lolita look
”Ideen var at skabe et fransk Lolita look, med spænde for at fremhæve det pigede” fortæller Marianne Jensen. ”For Birger Christensen
var det utrolig vigtigt, at holde den meget eksklusive stil, da alt deres
tøj er derefter, men stadig med et meget ungt udtryk”.
”For mig handler det om at lave et meget dyrt look”, fortsætter Marianne. ”Dette opnåede vi ved at preppe håret med Sea Salt Cream,
fønne det op med Root Lift, så vi fik en fylde i håret, og derefter krølle
alt håret op med krøllejern. Vi formede håret med Firm Mist, som er
genial at frisere i! Til slut brugte vi Dry Shampoo og børstede overfladen så produktet ikke ses”.
”Jeg elsker det look” slutter Marianne Jensen.
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For yderligere information kontakt ICON Hairspa på
tlf. +45 57 66 03 00 eller se mere på: www.iconhairspa.dk

ICON Hairspa med under
Copenhagen Fashion Week,
august 2016

