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Dubbelt så bra.
Vårt kunderbjudande att ta med sig en kompis gratis  
på spa- eller stylingkväll blev en succé, så vi fortsätter! 
Fråga oss om vårens datum. 

Trendkoll New York.
Färgsäkert.

Allt om torrshampoo.
Alla hjärtans dag.

Idah Hellman och Kristina 
Starkenberg lyxade till 
det med en spakväll.

Relaxad spakväll.
Cia Björkman bjöd med sig 
kompisen Charlotte Sohlman 
Delaryd på Peoples spakväll. 
Kvällens höjdare var enligt Cia, 
helheten.

– De hade dukat upp med  
vin och goda tilltugg och skapat 
en väldigt mysig stämning. 
Sedan är ju antalet begränsat 
till åtta personer per gång, så 
hela kvällen blir avslappnad och 
skön samtidigt som man får 
mingla med lite nya människor. 
Kommer du att göra det 
igen?

– Absolut, det här är en per-
fekt grej att göra tillsammans 
med en kompis, som ger lite lyx 
i vardagen. Och jag hoppas att 
det blir fler styling kvällar så att 
man kan prova på det också.

New York enligt Beccis.
Vi uppmuntrar alltid våra anställda 
att se sig om i världen, för att det 
berikar livet och ger nya perspektiv 

både på jobb och tillvaro. Den 22 januari 
drog Rebecca ”Beccis” Jonsson till New 
York för att hälsa på en kompis och se sig 
om i The Big Apple.

– Jag har varit där en gång förut, och då 
gjorde vi alla typiska turistgrejer. Den här 
gången tog vi det lite lugnare och kände in 
staden, även om det var jäkligt kallt.
Vad föll du för?

– Jag gillar East Village, Soho och Lower 
East Side väldigt mycket. I New York ser 
man typer av människor som man aldrig 
skulle se någon annanstans, så jag tycker 
att det är ganska fett att bara sitta på 
något  mysigt ställe och titta på folk.
Några iakttagleser på hårfronten?

– Jag gjorde en wash and blowout (tvätt 
och fön) på salongen Capelli Doro på Fifth 
Avenue, och ägaren kom fram till mig och 
sa att han tyckte jag var sexig. Det är väl 
inte direkt något vi brukar göra på People, 
haha.
Dina tre absoluta topptips i New York?

– Bareburger i East Village är ett soft 
ställe med ekologiskt stuk, jäkligt goda 
hamburgare och skön stämning. Jag vet, 
det är klyschigt, men jag gillar verkligen 
att gå runt bland alla roliga butiker i Soho. 
Sist men inte minst: Central Park. Det är 
ascoolt att det ligger en så stor, fin park 
mitt på Manhattan.

Ni bokar, vi bjuder.
Alla som klipper och färgar håret 
i februari får färgning av ögon-
bryn och ögonfransar på köpet. 
För att det gör det där lilla extra.
Värde 300 kronor.

Fingerspitzengefühl.
People tipsar om de senaste trenderna 
inom hårmode. 
Marie Sevlidis: – Förr användes torrscham-
poo när man inte hade tillgång till vatten, eller 
inte orkade tvätta håret, men numera används 
det som stylingprodukt. Det gör håret matt och 
strävt vilket passar på fina skandinaviska hår. 
Många har helt gått över från pulvervax till ett 
lättjobbat torrshampoo som sprayas i håret. 
Utnyttja vårt fina erbjudande här intill!

Stilig styling.
Vi lärde gamla och nya kunder hur man piffar till sitt hår.

Sprid lite kärlek.
Vi missar sällan 
ett tillfälle att fira 
och bättre än Alla 
hjärtans dag kan 
det knappast bli.  
Vi bjuder alla 

kunder på finfika och lottar ut en 
gratisklippning! Dessutom kan  
du köpa torrshampoo från Edge, 
två för 300 kr (190 kr/st).

Forskaren Git Jansson 
tog med sig lillasyster 
Anna Ekström på Peop-

les stylingkväll.
– Jag har kort om tid och 

prioriterar ganska hårt vad jag 
pysslar med om kvällarna, så en 
aktivitet där man både får lära 
sig något och koppla av passar 
mig perfekt. Och så är det alltid 
lika trevligt att komma till People 
med alla positiva människor, en 
må bra-grej i sig.
Vad fick ni lära er?

– Det var tips om hur man gör 
vissa uppsättningar, plattar hå-
ret och snyggar till det när man 
tvättat. Många rent parktiska 
bitar som jag kände att man 
lärde sig. Och när jag väl har 
börjat lära mig något vill jag lära 
mig mer, så det här är definitivt 
något jag kommer att följa upp 
och göra ytterligare någon gång.

Kreativiteten flödade 
och stämningen var 
på topp under kvällen. 
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Hela People  
är färgexperter!

Gilla oss på facebook

Följ oss på instagram

Som de flesta av er säkert 
redan känner till är Marie 
Sevlidis något av en 

hårfärgningsguru. Hon har hållit i 
utbildningar för hårvårdsprodukttill-
verkaren Goldwell i många herrans 
år. I januari tog hon sig an sin egen 
personal.

– Färgexpertkursen är lite annor-
lunda eftersom den inte handlar om 
trender eller inspirerande färgkom-
binationer utan om vetenskaplig 
kunskap. Vi genomförde laboratio-
ner där vi experimenterade med in-
färgning av löshårsbitar. Syftet med 
utbildningen är att alla på salongen 
ska få prova sig fram, göra tabbar 
och lära sig att rädda hopplöst 
färgade hår. Examensprovet är att 
färga en knallblå och en knallröd bit 
löshår så att de återfår en neutral 
färg. Många frisörer saknar tyvärr 
i dag relevant utbildning i färgning 
och en del väljer att färga håret 
hemma. Ibland blir det inte riktigt 
som man tänkt sig. Naturligtvis ser 
vi helst att man kommer hit och fär-
gar håret från början så att det blir 
ordentligt gjort med bra produkter 
som är skonsamma för håret, men 
självklart hjälper vi också gärna till 
när något gått snett.
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