
Sätt upp det på People
Ska du på fest och får inte till frisyren? 
Gör en uppsättning. Senaste nytt på den 
fronten är den populära Margarethaflätan 
i modern tappning. I stället för att bara 
fläta samman håret tvinnar man det för ett 
mer stringent utseende. Testa själv, eller 
säg till nästa gång du klipper dig så ger vi 
en snabb intensivkurs.

franzenw
iberg.se

Som ni redan vet gillar vi att lägga ribban högt, så för att kunna 
fortsätta fresta och serva våra kunder med stans bästa kaffe 
skickade vi Lovisa till årets hetaste kafferep; Kaffefestivalen på 

Södra Teatern i Stockholm. Uppdraget var att snappa upp så mycket som 
möjligt av nya trender och smaker, och botanisera bland produktnyheterna. 
Bland annat bjöds det på workshops, Latte art (vi förväntar oss stordåd!), 
Capuccino shoot out och kaffeprovning. Nu ska hon bara lära ut allt till oss 
andra också. Vill du veta mer? Boka en klipptid hos Lovisa!

På rätt kurs
För att alltid, alltid, alltid kunna erbjuda våra 
kunder klippningar i världsklass utbildar vi oss 
konstant. Hösten 2014 blir det hårdkörning!

Beccis & Maria: Inspiration color zoom 14’ 
reallission collection

Petter & Letitia: KMS campaign session

Lovisa & Amilia: Inspiration color correction

WHAT’S UP
Gilla oss på facebook

Följ oss på instagram
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Färgsprakande höst på People!
Tid för förändring. Vi är laddade till tänderna.

Amilia tar testet
Trodde ni att gesällprov var något 
som tillhörde det förgångna? Icke – 
men det härstammar från 1600- 

talet. De flesta på People har genomgått 
det. Den 23 november är det Amilia Dane
stens tur.

– Gesällprovet består av flera delmoment. 
Det började redan när jag gick ut skolan 
för två år sedan. Då var vi sex stycken i vår 
klass som gjorde det inledande provet, och 
det var bara jag och en tjej till som klarade 
det, så det är tufft. Efter det har jag haft 
lärlingstid i 3 000 timmar, och nu är det 
dags för det sista provet.
Tre tusen timmars klippning till perfek-
tion ska alltså kokas ner till en enda 
dag. Hur förbereder du dig inför den?

– Jag jobbar med mina modeller och tar 
hjälp av alla här på salongen, så de tycker 
nog att det är skönt när det här är över, 
haha.
Vad väntar?

– Jag åker till Kalmar tillsammans med 
mina sex modeller den 23 november. Vi 
kör igång klockan 08.00 och klipper, färgar, 
stylar och utför nio moment på tid under 
examinatorers insyn fram till klockan 
17.00. Sedan bedömer de om jag ska få 
mitt gesällbrev eller inte.

Det låter tufft. Vad ska du med ett  
gesällbrev till?

– Det är en trygghet inte minst löne-
mässigt, och ett bevis på att man är 
diplomerad  frisör. Jag tycker att har man 
gått ut skolan ska man gå hela vägen.

Amilia Danesten, nästa frisör  
på People att göra gesällprovet.

Goldwell skickade en 
av sina allra vassaste 
färgtekniker, Sophie, till 
People för att inspirera 
oss med höstens färg 
och klipptrender, och 
även visa oss lite nya 
tekniker att jobba med. 
Vi annonserade efter 
färgmodeller på vår 
facebooksida och fick 
hela 80 frivilliga, men 
bara fyra lyckliga fick 
chansen denna gång.

Boosta ditt hår!
Efter en lång, härlig sommar med många 
salta dopp och starka solstrålar kan det 
vara så att ditt hår känns lite tilltufsat. 
Just därför har vi satt samman ett helt 
oslagbart vårdkit från Rich repair. Köp allt 
på en gång, eller prova dig igenom det 
supersköna sortimentet.

Cream shampoo: ett krämigt schampo 
för torrt och skadat hår, 183 kronor.

60 sec treatment: inpackning som  
återuppbygger upp till 100% på bara  
60 sekunder, 183 kronor.

Anti-breakage conditioner: balsam 
med effektiv reducering av skadade  
hårstrån, 183 kronor.

Thermo leave-in treatment: åter-
uppbyggande leavein spray som inte 
tynger ner utan ger omedelbar lyster,  
183 kronor.

6 effects serum: tränger in på djupet, 
ger glans, mjukhet och spänst, motverkar 
frissigt hår, vårdar hårtopparna och  
reducerar skadade hårstrån, 183 kronor.

Regneration serum – engångsbehand-
ling för hemmabruk, djupverkande och 
återuppbyggande inpackning, 73 kronor.

Nu har årets goda gärning 
från ghd äntligen anlänt! 
En V coral styler – kom in 

så förklarar vi mer... – som fått sitt 
utseende inspirerat från höstens 
trender på catwalken, och i vanlig 
ordning går i rosa. Bonusen med att slå till är näm-
ligen att närmare 100 kronor går till att bekämpa 
bröstcancer i form av Cancerfondens Rosa bandet
kampanj. Levereras i en ursnygg presentförpackning 
(till dig själv eller någon kär). Görs i begränsad 
upplaga, så skynda! Pris: 1 899 kronor.

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

– Efter vårens blonderingar och som-
marens naturligt solblekta hår går vi mot 
mörkare tider. I färgväg är trenden tydlig. 
Det blir mer matta, varma bruna och 
mörkbruna toner med inslag av violett. 
Det är kul att just det matta kommer 
tillbaka eftersom det nästan setts som lite 
”fult” under en tid.

– När det gäller klippningar gör Brigitte 
Bardot-frisyren storstilad comeback. Det 
innebär långa hår, både ljusa och mörka, 
där bakpartiet är helt och luggpartiet in-
klippt mot ansiktet. En riktig klassiker  
som vi inte kan få nog av.

Dubbelt så gott

https://www.facebook.com/peoplevastervik
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