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Man skapar en del förväntningar när 
man döper en kurs till IQ cutting. 
Men så är KMS ett alldeles speciellt 

hårvårdsmärke. Det visade de bland annat 
genom att viga tre hela dagar och två hår
tekniker till att komma och hålla kurs på plats 
hos People – och People gav tillbaka genom 
att stänga salongen och gå in i KMSbubblan  
i lika många dagar.

Kursen handlade om ett smartare sätt att 
klippa, där man använder båda hjärnhalv
orna i större utsträckning, både den logiskt 
beräknande högra och den kreativa vänstra. 

Hög IQ.

En stor, stark, väldoftande  
nyhet är att People numera 
har prestigemärket KMS
produkter i sortimentet.  
Deras produktlinje håller  
högkoncentrerad toppklass 
rakt igenom. Nappar du på 
vårt erbjudande får du testa 
två till priset av en.

– Vi har ju alla lärt oss de fyra klipptekni
kerna under frisörutbildningen, men här fick 
vi tänka om. I stort handlade det om att med 
hjälp av vissa system anpassa själva klipp
ningen efter kundens huvudform, hårkvalitet 
och utseende mer än vi gör i dag. Det är 
väldigt sällan vi blir imponerade av en kurs 
och vi är extremt kräsna med vår tid, men 
här blev alla helt sålda, förklarar en lyrisk 
Rebecca Jonsson.

Vid nästa klippning på People får du känna 
på IQ cutting. 

Maria, Petter och Lovisa 

med sina helnöjda kunder.
Mangrann uppslutning vid våra 
studiedagar på salongen.

IQ cutting (och People) 
sätter en ny standard.

People satt klistrade 
på första parkett när 
Goldwells tekniker 
visade vårens trender 
i Kalmar. Nyckelordet 
för dagen var ”rebel
lisk”, i form av lockar, 
volym och utbakade 
flätor i olika varianter.

Superdeal på Pürminerals.
Purminerals startkit, ett perfekt  
sätt att prova på. 395 kronor –  
bara borsten kostar 255 kronor.

Peoples leverantör 
av magisk makeup, 
Pürminerals, har 
varit på besök för att 
utbilda, informera 
och ha en halvdags
genomgång med alla  
på salongen så att

alla ska ha koll på konceptet. Resten av 
dagen vigde de åt militärisk drillning av 
vår sminknestor Rebecca Jonsson, som för 
övrigt är besatt av Pürminerals. Inte minst 
eftersom det är hudvård och make up i ett, 
medan många andra märken sliter på 
huden.

– Deras mascara är helt fantastisk. Det 
finns tre olika. Big look som ger mycket 
volym och böjer fransarna väldigt bra är 
verkligen ett kap och har blivit nominerad 
till Swedish beauty and cosmetic awards. 
Den är vårdande och kostar 255 kronor, 
ett riktigt bra pris, anser Rebecca.

Rena mineraler.

Fingerspitzengefühl.
People tipsar om de senaste 
trenderna inom hårmode.
Beccis Jonsson.

– I vår är det dags för alla tjejer att klippa 
håret kort! Axellångt, minst. Rakt eller 
uppklippt. Precis som i modet i övrigt är 
det väldigt mycket 70tal och 90tals
grunge med luggar i alla former: super
sned, kort och rak, flikig som Angelina 
Jolies i Girl interrupted. Färgmässigt är  
det ljusare till våren, som allitd, men  
med nya toner. I år ska de vara liksom  
lite rökiga, dassiga, ja nästan lite smut
siga, och blonda färgningar går åt det 
senapsgula hållet. Vårens största smink
trend är eyeliner i alla former och färger.

– För killar är det generellt fortsatt 

Alla goda ting är tre.
Lagom till bal och bröllopssäsongen kan  
vi presentera ännu en fantastisk förstärk
ning! Förutom vår egen stjärna Rebecca 
Jonsson har ultrabegåvade makeupartisten 
Heléne Almqvist – utbildad i New York och 
med ett förflutet som sminkös på TV4 – 
hjälpt oss med sminket sedan starten. Från 
och med nu kommer dessutom superduk
tiga Zandra Arvidsson Schloenzig, grundare 
av The makeup archive, se till att förgylla 
våra kunder inför och under deras stora 
dagar – eller helt vanliga vardag. Se mer av 
Zandra och läs hennes grymma blogg på  
www.themakeuparchive.com.

mycket skägg, frodiga och välformade.  
I hårväg är det korta frisyrer som gäller: 
rejält kort på sidorna och bara några centi
meter uppe på. Vill du ha lite rufsigt ska du 
satsa på ett matt vax till exempel Rough 
man från goldwell, som funkar även på lite 
finare hår. Är man ute efter en mer preppy 
look, testa Power gel från Goldwell.

Före. Efter.

Skön makeup!

Nu är första omgången med 
sminkkvällar på olika teman 
avklarade. Förutom att det varit 

fantastiskt kul och väldigt lärorikt har 
det kommit önskemål från deltagarna 
om möjlighet att boka in sig ett helt 
kompisgäng en kväll exklusivt. Och i 
vanlig ordning lyssnar vi på våra kunder, 
så från och med nu går det bra att samla 
kompisgänget och komma till oss för 
en kväll fylld av vin, snacks och massor 
av smarta och praktiska sminktips från 
Beccis , på ett tema som ni väljer. En 
helkväll kostar 3 000 kronor, och max 
antal är 12 personer – alltså överkom
liga 250 kronor per person. Maila oss 
på: makeup@peoplevastervik.se Mäster Beccis in action.

Sen kväll med Beccis.

Fullt hus igen.
Ännu en gång har dansstudion 
The house och People slagit sina 
kreativa huvuden ihop och skapat 

finkultur åt västervikarna. Denna gång  

i ett fullsatt event på Bryggaren i sam
arbete med Kulturskolan och Medborgar
skolan. Det bjöds bland annat på 
dans föreställningen Lucy av och med 
det rikskända danskompaniet Arkeolog 
8 från Stockholm. Peopleduon Monica 
Tesanovic och Amilia Danesten fixade 
håret på The house representanter. 

– Vi fick helt fria händer och spånade 
idéer i flera veckor. Det finns inget 
som heter perfekt när man gör såna 
här grejer , utan man får använda sin 
kreativitet och leka fritt med färg och 
form. Det är jätte kul! Dansarna kom hit 
på morgonen, och föreställningen var 
på kvällen så vi gjorde totalt sju, åtta 
stycken hår under dagen. Det blev lite 
spejsat med löshår, basic färgningar  
och blandat släta och rufsiga partier, 
berättar en nöjd Monica Tesanovic. People och The house i ännu 

ett färgsprakande samarbete.

WHAT’S UP
Gilla oss på facebook

Följ oss på instagram
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Vår satsning på makeup har blivit en succé.  
Boka in en kväll för dig och kompisarna, extra allt!

https://www.facebook.com/peoplevastervik
https://www.facebook.com/peoplevastervik
http://web.stagram.com/n/peoplevastervik/
http://web.stagram.com/n/peoplevastervik/

