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SPEKTAKULÄR HÅRSHOW

skönhetsteam! Det viktigaste för mig och Grazette of Sweden är
att få kontakt med intresserade läsare och ta del av era frågor och
funderingar. Det kommer att bidra med värdefull information så
att vi fortsätter att utveckla produkter som marknaden efterfrågar.
Det känns extra kul att få beskriva frisöryrket på ett pedagogiskt
vis för att helt enkelt kunna bidra med mer kunskap om hår och frisörbranschen i stort.

För första gången bjuds svenska konsumenter in till frisörernas glamourösa visningar. Showen
“Crush On Tour – Winter Wonderland” är ett samarbete mellan Grazzette och Intercoiffure
Sverige – ett frisörordersällskap för ledande frisörer runt om i världen. Grazette of Sweden är
kända i branschen för att orkestrera fantastiskt inspirerande och spektakulära hårshower med
kompletta looker – med kläder, smink och musik som skapar en helhet.
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Vad kan du berätta om showen?
– Crush on Tour är en turnéshow som har gått runt om i landet
under hösten för frisörer i hela Sverige. Klockan 14:00 på lördagen
under Acadermiamässan sker den stora finalen där vi tar med oss
det bästa från turnén, säger Linda Beronius som är frisör och marknadsansvarig på Grazette, samt Art Director för Intercoiffure.
– Vi vill bjuda in publiken till vår frisörvärld och det ska bli otroligt spännande att få inspirera dem live. För oss frisörer sker det
kurser och visningar hela tiden och nu kommer vi att visa upp en
del av det arbetet. Det kommer bli roligt!
Varför namnet Crush?
– Crush är vår senaste produktserie med både hårvård- och stylingprodukter som låter din personlighet, livsstil och skönhet reflekteras i ditt hår. Serien är indelad i fyra grupper efter hårtyp och
önskat resultat så att man enkelt ska hitta den perfekta produkten
till just sitt hår. Crush är dock mycket mer än så. Det är ett helhetskoncept och står för gränslös kärlek och riktar sig till de som känner sig emotionellt unga.

”Det är ett helhetskoncept och
står för gränslös kärlek och
riktar sig till de som känner sig
emotionellt unga.”
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Kommer detta återspeglas i showen?
– Absolut, vi baserar showen på opera och inspirationen sträcker
sig från ett orientaliskt tema från 1920-talet med dagens tolkning
av mötet mellan mode och hår. Inspirationskällor har varit modeskapare som Marc Jacobs, Saint Laurent, Valentino med flera och
Puccinis opera ”Turandot” – vi kommer faktiskt ha scenkostymer
från Göteborgsoperans uppsättning av nämnda opera. Vi har tagit
det mest aktuella från A/W 2017-18 och ni kan därför förvänta er
dramatiskt svart och metall blandat med gula och gröna orientaliska färgsättningar på våra spektakulära outfits. Efter showen följer
stylingtips med frisörerna och makeupartisterna bakom de olika
lookerna. Man kan även köpa produkterna från Crush-serien och
träffa oss i vår monter efteråt om man vill.
Vår nya hårexpert
Linda Beronius kommer även att vara vår nya hårexpert från och
med nästa nummer. Hon kommer att ha en egen spalt där hon delar
med sig av exempelvis sina bästa hårvårdsråd, stylingtips och trender. Självklart kommer hon också att svara på era frågor om allt som
rör hår, hårvård och styling.

WELLNESS

Linda Beronius, vår nya hårexpert.

Vad har du för bakgrund?
– Jag har verkat i frisörbranschen sedan jag var 16 år då jag började som lärling på en salong. Därefter har jag tagit gesällbrev, mästarbrev utbildat mig till frisörlärare och läst in en Fil.kand inom
pedagogik. Jag har drivit salong i totalt 19 år. Nu arbetar jag som
marknads- och utbildningschef för Grazette of Sweden. Grazette
är i dagsläget ett exporterande företag vilket gör att jag får ta del av
olika länders önskningar om nya produkter och kemtekniska produkter. Jag gillar att samverka med såväl modebranschen som skönhetsbranschen eftersom vi är angränsande branscher som hör ihop.
Hur känns det att ställa sig till Lifestyle Wellness stall av skönhetsexperter?
– Det skall bli oerhört inspirerande att få vara med i Wellness

Har du något område som du är extra kunnig inom?
– Mitt expertområde är färg och produktutveckling. I min spalt
kommer jag också ta hjälp av Grazette of Swedens kemist Jenny-Ann Höij – allt för att kunna svara både på kemiskt fördjupade
frågor och kreativa hantverksmässiga frågor. Tillsammans blir vi
ett bra team!
Slutligen, vad är ditt bästa hårvårdstips?
– Det är att finna de bäst uppbyggande hårvårdsprodukterna för
just ditt hår. För att finna det krävs en analys av hårets kondition
och utgångsläge. Något som en frisör kan bistå med. Tillsammans
med verksamma produkter som tar hand om ditt hår behövs regelbundna besök hos en skicklig frisör som värnar om ditt hårs bästa.
Se frisören som en PT för håret!
Du kan skicka in din fråga till Linda redan nu till:
har@lifestylepublishing.se

Omisskännlig upplevelse
av renhet
Svenska Maria Åkerberg representerar rena och ekologiska
produkter när de är som allra bäst.
AV REDAKTIONEN

– Maria Åkerbergs makeup, hår- och hudvårdsprodukter tillverkas i lilla Frillesås på den halländska västkusten. Varumärket kännetecknas av den omisskännliga upplevelsen av renhet och att man
alltid får information om samtliga ingredienser i alla deras produkter. Vetskapen om de vegetabiliska och eteriska oljornas positiva inverkan på oss och vår miljö är grunden och drivkraften bakom Maria Åkerberg.
Det är svårt att inte tycka om Maria Åkerberg. Inte bara innehållet i Maria Åkerbergs produkter är miljövänligt utan även förpackningarna. Maria Åkerberg var först med helt biologiskt nedbrytbara förpackningar, som dessutom är stilrena och snygga att fylla
badrumsskåpet med.
Maria Åkerberg kommer att vara med på årets upplaga av Skönhetsmässan Acadermia så vi tänkte passa på att tipsa om några av
våra favoritprodukter.
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Den oljebaserade kroppspeelingen Salt Scrub Energy med havssalt
och en uppfriskande doft är en mycket effektiv peeling som lämnar
huden mjuk och len.
Fantastiska Face Lotion More har vunnit utmärkelsen Årets produkt
2016 på Organic Beauty Awards. Det är en fuktbevarande lotion
för mogen hud med extrakt av rödklöver och eteriska oljor av ros,
patchouli och bergamott, som återger huden dess elasticitet och
spänst.
Face Mask Spirulina är en av Maria Åkerbers senaste nyheter och en
ny höstfavorit – en fantastisk, vårdande och väldoftande ansiktsmask för alla hudtyper tillspetsad med algen spirulina och vit lera. Spirulina är rik på Betakaroten och
E-vitamin vilka är fuktgivande med anti-age effekter. Vit lera är bra för ytliga blodkärl, minskar
rodnader i huden och har även en sammandragande effekt på porer.

WELLNESS

81

