
A L T  O M  D I T  H Å R

92 ALT FOR DAMERNE 21/2021 

Nyt syn på serum
Jeg har længe brugt serum både morgen  
og aften i ansigtet, men nu har jeg udvidet  

ritualet med at inkludere serum til min hoved-
bund. The Body Shop benytter en af mine  
foretrukne ingredienser, ingefær, til at sikre,  
at jeg får lindret tørheden i min hovedbund 

– og mine hårrødder får fugt samtidig. 
Ginger Scalp Serum,  

The Body Shop, 145 kr.

Shampoo  
mod svamp

Svamp i hovedbunden er dybt ube-
hageligt – og ja, åndsvagt nok har jeg 
også syntes, det var lidt pinligt. Heldig-
vis !indes der brands som Ducray, der 
ikke er bange for at udvikle produkter, 
der er ganske åbenmundede om hår-
tabuer. De har udviklet en shampoo, 

der bekæmper hovedbundssvamp, af-
hjælper kløe og renser hovedbunden. 

Kelual DS Shampoo,  
Ducray, 130 kr.

To-i-en-løsning
Det er funktionaliteten, der er 

mest afgørende, når jeg vælger 
hårpleje. Har jeg lyst til at købe et 
produkt igen samme sekund, det 

er brugt op, så har jeg en sand 
vinder. Rituals har lavet en virke-

lig e!fektiv hovedbundsscrub, der 
også fungerer som en shampoo. 

Den efterlader hårstrå og  
hovedbund fri for produktrester 
og snavs, og så dufter den friskt 

og lækkert af pebermynte. 
Purifying Scalp Scrub & 

Shampoo, Rituals, 150 kr.

Vegansk ven
Green People har udviklet en vegansk balsam, som jeg betrag-

ter som et rart sidekick til min e!fektive shampoo. Den inde-
holder ekstrakt af ananas, der !jerner døde hudceller og skæl, 
quinoaprotein, der nærer mine tørre krøller med B-vitaminer, 

og aloe vera der balancerer min hovedbunds pH-værdi. 
Irritated Scalp Conditioner, Green People, 150 kr.
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Jeg har i perioder givet min hovedbund alt for meget ufortjent opmærksomhed. 
Fordi den driller mig. Ved at klø, kradse, !lage eller fedte. Jeg har lært, at jeg ikke skal 

!inde mig i det. Heldigvis. En god start er at børste hår og hovedbund grundigt, 
skrue ned for antallet af hårvaske og alliere mig med få, målrettede produkter.

Glem den  
sunde skepsis

Jeg føler altid en vis portion 
skepsis, når produkter omtaler 
sig selv som ”revolutionerende” 

eller som i dette tilfælde  
”magiske”. Og det er da også  
en tilsnigelse at kalde Kiehl’s  
hovedbundsolie magisk. Jeg  

vil nøjes med at kalde den  
anbefalelsesværdig. For dét er 

den! Særligt hvis du bruger den 
regelmæssigt og lader den virke 

i 10 minutter i hovedbunden  
inden, du vasker håret. 

Magic Elixir Hair  
Restructuring Concentrate, 

Kiehl’s, 180 kr.
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Har det seneste år med lukkede frisører, hjemmeklip og bløde  
bukser som hverdagsuniform givet dig et mere afslappet forhold til 

dit hår? Eller tværtimod? På de næste sider kan du !inde inspiration  
til pleje af sunde og naturlige sommerlokker og førstehjælp til 

hovedbunden. Mød også tre kendte kvinder, som har skiftet frisure, 
og få skønhedsekspertens hemmelige tips til et friskt og blankt hår. 

ALT 
om dit hår 

20 
SIDER MED  

TIPS, TRICKS OG 
INSPIRATION


