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Oh my GHD!
Ni kanske minns vårt exklusiva erbjudande i förra nyhetsbrevet? Alla som köpte 
ett stylingjärn från GHD under december fick en stylingkväll med GHD:s egna 
tekniker på köpet. Den 30 januari var det dags. På plats var GHD:s tekniker.  
Vi kunde bara inte låta bli att tjuvstarta med en superlärorik personalutbildning 
innan det var dags för våra kära gäster att ta plats.

Nu fixar vi skägget – också.
De minutiöst ansade skäggen har 
kommit för att stanna. Det som 
från början var ett attribut för-

behållet trendneurotiska hipsters – vilket 
det i och för sig i viss mån fortfarande är 
– har blivit allmängods. Utseendet på en 
persons skägg säger lika mycket om en 
persons ambition som skicket på kläder 
och frisyr.
– I takt med att allt fler killar skaffar skägg 
har också efterfrågan och behovet av att 
få professionell hjälp med att ta hand om 
det ökat. Jag har märkt en stor skillnad 
bara det senaste året. I dag finns det ju 
inte barberare, åtminstone inte i Väster-
vik, på samma sätt som förr, därför har 
vi bestämt oss för att börja erbjuda den 
tjänsten på salongen, säger skäggmästare 
Petter Adolfsson.
Exakt vad är det ni kan hjälpa till 
med?
– Många skaffar ett rejält skägg, men har 
svårt att sätta linjer och forma sitt skägg. 
Man har en trimmer och gör så gott man 

kan hemma framför badrumsspegeln, 
men det blir sällan riktigt bra. Låter man 
ett skägg växa utan att forma det så 
växer det utåt sidorna och slutar I ett 
tomteskägg... Hos oss får man hjälp med 
att få den form man önskar, var man ska 
korta och var man ska låta skägget växa, 
och självklart ger vi även tips på hur man 
underhåller det.
Hur ofta bör man komma tillbaka på 
en rekonditionering?
– Man kan boka en tid enbart för skägg, 
men mitt tips är att lägga till det samtidigt 
som man kommer in för klippning, så runt 
var sjätte vecka. 
Sist men inte minst: Hur mycket skägg
växt krävs för ett över huvud taget 
överväga att anlägga ett skägg?
– Jag tycker att det är väldigt snyggt med 
ett trimmat 3-4 millimeter långt skägg och 
då spelar tätheten ingen större roll. Men 
vill man sätta upp ett riktigt helskägg ska 
man ha en kraftig skäggväxt. Har man inte 
det kan man lika gärna skippa det. 
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Nej, vi har inte fått storhets-
vansinne och instiftat en ordern 
med ockulta riter. Däremot har vi 

tagit ännu ett steg för att ge våra kunder 
något utöver det vanliga. Som vi stoltserat 
med tidigare här i nyhetsbrevet har vi 
som femte salong i Sverige fått chansen 
att utbilda oss i Shu Uemuras helgbregda-
görande ceremonibehandling. Men mycket 
vill ge mer, så när vi fick chansen att skicka 
iväg Letitia och Amilia på en superexklusiv 
utbildning som ger dem den mäkta res-
pektingivande titeln Shu Uemura ceremo-
nimästare – den elfte och tolfte i landet! 
– gjorde vi naturligtvis det. Amilia avslöjar 
detaljerna:

– Shu Uemuras filosofi handlar ju till stor 
del om att finna harmoni och lugn i hela 
kroppen både på ut- och insidan, och att 
man ska göra saker från hjärtat.

Förutom högklassiga produkter är cere-
monibehandlingen en välidgt väl genom-
tänkt väg till sinnesfrid och avslappning. 

– I ett moment lägger vi händerna på 
kundens hjässa och tar tre djupa andetag 
tillsammans. Det är massor av såna små 
saker som gör det till ett coolt och väldigt 
genomtänkt koncept. Det kanske låter lite 
fånigt, men det är fantastiskt! 

Ceremonimästare 

Och vad får man?
– Förutom att se mig eller Letitia iförda 

våra äkta japanska kimonos... så inleds 
den 50–60 minuter långa behandlingen 
med en avslappnande hårbottensmassage 
med olja, följt av schamponering med  
ytterligare hårbottensmassage. Sedan  
skräddarsyr vi en inpackning, och medan  
den verkar masserar vi nacke, axlar, armar  
och händer. Det är mer som en spabe-
handling än en traditionell inpackning.  
En perfekt present att unna sig själv eller 
ge bort till någon som behöver en stunds 
skön avkoppling.
Hur mycket kalufs krävs för att vara 
kvalificerad?

– Haha, alla är välkomna, oavsett hur 
mycket eller lite hår man har kvar på  
huvudet. 
Master ceremony (45 min), 500 kronor. 
Deep ceremony (120 min), 820 kronor.

Bye, bye friss!
Goldwell Satin guard sprayas på torrt hår och 
gör att fukten inte kan tränga sig in och göra 
håret lockigt när du har plattat det, och tar 
dessutom bort frissighet i håret.  
Ordinarie pris 198 kronor, nu 149 kronor!

Amilia och Letitia i  sina nya arbetskläder.

Det har länge stötts, blötts och 
planerats för en separat make up-
avdelning här på salongen. Varför? 

För att våra kunder efterfrågar det, och för 
att vi är nio perfektionister som alltid vill 
göra rätt från början och överträffa våra 
kunders höga förväntningar.

Även tidigare har vi fixat make up vid 
bröllop och andra festlig-
heter, men från och med 
nu kommer vi alltså att ha 
en separat avdelning för 
sminket.

– Varje måndag i mars 
(9:e, 16:e, 23:e och 30:e) 
kommer vi att bjuda in 
våra kunder till make up 
kvällar på olika teman. 
Det är bara att komma 
in och boka in sig, säger 
Rebecca Jonsson, som är 
salongens sminkguru.

– Vi har sett att efterfrågan på make 
up, både när det gäller konsultation och 
sminkningar inför olika tillställningar har 
ökat, och eftersom jag utbildade mig till 
make up-artist för tre år sedan har det 
bara varit en tidsfråga innan vi skulle köra 
igång.

Det som tagit mest tid – renoveringen 
gick blixtsnabbt när vi väl bestämt oss –  
är valet av leverantör. 

– Vi letade runt och provade olika alter-
nativ i nästan ett år innan vi bestämde 

oss för att satsa på Pürminerals. Det är ett 
fantastiskt märke med en bra bredd för 
alla åldrar och hudtyper, förklarar Beccis, 
som initialt är den som kommer att basa 
över make up-delen.

Själv har hon blandade erfarenheter 
från make up-konsultationer.

– Ja, det har väl inte alltid gått så bra. 
Framför allt tycker jag att de 
jag varit hos har brustit i in-
formationen. Man har blivit 
sminkad och sedan tack och 
hej, så vi kommer att vara 
noga med konsultationsbi-
ten. När du går härifrån ska 
du känna att du lärt dig nya 
saker och fått tips och en 
trygg bas så att du kan ex-
perimentera vidare på egen 
hand. Alla våra kunder får 
en minneslapp med mina 
rekommendationer om hur 

du lägger grunden till en riktigt bra make 
up. Har du inte tid någon av de fyra prova 
på-kvällarna eller föredrar att få konsulta-
tion på egen hand går det naturligtvis bra 
att boka det. Kom in på salongen eller gör 
det via vår hemsida.  
9 mars: bas/korrigering.  
16 mars: ögon. 
23 mars: festsminkning.  
30 mars: färglära/konsultation. Två timmar. 
Max antal 10 personer per tillfälle. 
Pris: 250 kronor per tillfälle. 

Make up time.

En lisa för håret.
När håret känns trasigt, som det 
ofta gör efter upprepade färgbe-
handlingar, en lång sommar eller  

de yttre delarna i ett långt hår, finns hjälp 
att få i form av Goldwells keratinbehandling. 
Keratin är hårets eget protein som ger 
stabilitet  i hårstommen och är förutsätt-
ningen för ett friskt hår. Till skillnad från 
våra tidigare kreatinbehandlingar som satt 
i ungefär sex veckor håller Goldwells nya 
variant i upp till fem månader! Inte så kon-
stigt. En behandling tar runt 2,5 timme och 
vi jobbar igenom i princip vartenda hårstrå.  
Pris 1 700 kronor.

Före. Efter.
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