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!"CHROMATICS BY REDKEN
– PRISMATISK, PERMANENT HÅRFÄRG SOM STÄRKER DITT HÅR
Var: Mikas Koivisto/Karlsson, Tegnérgatan 12, Stockholm. Hitta 
din närmsta Redken-salong på redken.se.
Pris: Från 1200 kr, beroende på salong och tidsåtgång. 
Betyg: 
Omdöme: Det finns fem starka anledningar till att fråga din frisör 
om att få håret färgat med Chromatics, en hårfärg helt ny för 
Redkens salonger i år. 1) Det är en färg som också förstärker ditt 
hår, upp till två gånger med sin nya Protein Extract Technology.  
2) Den är utan ammoniak, och 
utan doft – alltså inget obehagligt 
stickande i näsan av starka 
kemikalier. 3) Den täcker gråa 
hår till 100%, samtidigt som den 
gör håret glansigt, silkesmjukt 
och välvårdat. 4) Den ger färg i 
4D-effekt; multidimensionella, 
fylliga och jämna resultat från rot 
till topp med lång hållbarhet.  
5) Det finns 48 färgnyanser som 
din frisör kan blanda för att få en 
skräddarsydd nyans just för dig. 
Så, lever Chromatics upp till alla dessa löften som Redken 
presenterar? Ja! Efter att ha lämnat mitt hår i händerna på 
proffsiga Koivisto/Karlsson, har jag fått till den perfekta jord-
gubbsblonda nyansen, exakt utefter mina önskningar. Skulle vilja 
påstå att det är en av de mest lyckade färgningarna jag någonsin 
gjort! Och som utlovat känns mitt hår till och med i bättre skick än 
innan färgningen; starkt, fylligt och med fantastisk glans. 

!"NATURAL COLORS BY AVEDA
– VÄLGÖRANDE EKOLOGISK FÄRGBOOST 
Var: Wig Aveda Lifestyle Salon & Spa, Birger Jarlsgatan 22, 
Stockholm, wig.se.
Pris: Färgning från 850 kr, slingor från 1 000 kr. 
Betyg: 
Omdöme: Det är som att komma in i en lugn oas när jag besöker 
salongen Wig Aveda på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Det doftar 
ljuvligt av naturlig skönhet, och det är något med ljuset här som 
gör att man kan slappna av, trots stadsstressen där ute. Jag är här 

för att testa Avedas hårfärg; och 
som alltid är jag lite nervös inför 
en förändring av mitt hår. Efter en 
konsultation med frisören Sophie 
kommer vi dock fram till att jag 
inte ska göra något drastiskt.

Wig är den enda Aveda-livs-
stilsalongen i Sverige. Märket är 
ekologiskt och ledande inom 
botanisk hudvård. Sophie 
berättar att de har många 
kunder som direkt märker 
skillnad på kvaliteten på håret.

Sophie lägger två olika sorters slingor i mitt hår, ljusa och 
mörka, för att få fram den där solblekta looken. Över en kopp te 
väntar jag sedan på resultatet; och när det sista av färgen verkar 
får jag även en handmassage – så härligt! Och resultatet? Jag är 
verkligen supernöjd! Färgen är diskret men ger lyster och liv, och 
det är just det jag får höra – och om jag klippt mig. Men nej, det 
måste vara Avedas färg, och duktiga Sophie, som gjort underverk!

!"SILKLIFT & NEW BLONDE BY GOLDWELL
– SKONSAM BLONDERING FÖR KRÄSNA BLONDINER
Var: Goldwell, Regeringsgatan 65, hitta din närmaste salong på 
goldwell.se.
Pris: 1200 – 2200 kr beroende på salong och tidsåtsgång.
Betyg: 
Omdöme: När det kommer till mitt hår, och den rätta blonda 
nyansen, är jag kräsen. Jag vill inte ha det för varmt eller för kallt 
– utan är alltid på jakt efter den perfekta nyansen av champagne. 
Alla ”naturliga” blondiner vet också hur det är med den ständigt 
påtagliga utväxten som kommer efter endast sex veckor, suck.

Jag ska testa Goldwells nya SilkLift-behandling; en blondering 
med patenterade SilkLift System Technology med Anti-Yellow 
System och IntraLipider, och ett Intensive Conditioning Serum 
Concentrate som både ska vårda och kapsla in färgen. Mild, men 
en lika effektiv blondering för en mer naturligt blond nyans. För att 
min utväxt, som dagen till ära är framträdande, även ska smälta 
in i övriga håret och bli mindre när håret växer ut, lägger Helene 
på Goldwell även New Blonde efter proceduren med SilkLift-
slingorna. Att jag efter sex veckor kan gå och ljusa upp utväxten på 
fem minuter med New Blonde igen – är för mig revolutionerande!

Resultatet då? Jo, jag är faktiskt imponerad, och min blonda 
färg känns oerhört naturlig, nästan för naturlig tycker jag till en 
början; som om det vore min riktiga färg. Men det som är allra 
mest påtagligt är faktiskt att mitt hår är i riktigt bra kondition, inte 
alls lika skadat och trassligt som det kan bli efter en vanlig 
blondering. Tjoho, I’m the new blondie!

SKÖNHET

HÅRFÄRG 2.0
SVAL BLONDIN, HET RÖDTOTT ELLER 

BEDÅRANDE BRUNETT? VI HAR TESTAT 
FEM NYA FÄRGTEKNIKER PÅ SALONG 

SOM FIXAR STRÅLANDE FINA FÄRGER.
REDAKTÖR LOVISA BERGSTRAND    AV PLAZA KVINNAS TESTPANEL

Aveda jobbar med 
ekologiska hårfärger. 
De ger naturliga 
resultat, men finns 
även i nya modiga 
och moderna nyanser.

Tio fördelar för färgat hår 
slänger Redken ner i 
samma sprayflaska! 
Color Extend Radiant-10, 
360 kr, bevarar med 
uv-skydd och ska ge 
styrka, glans, näring 
och dämpa frizz.
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