S K Ø N H E D & V E L VÆ R E

Frisørernes foretrukne
”Jeg har brugt extensions i 12 år og laver dem
selv i min egen salon, så mine kvalitetskrav er
tårnhøje. Jeg har aldrig oplevet så flot et arbejde og så god en kvalitet som det, Heidi laver.
Det er meget vigtigt, at kvaliteten er i orden,
og at hvert hårstrå ligger samme vej, for så er
håret glat og nemt at have med at gøre. Hvis
ikke, bliver det nemt uglet. Jeg har nok vasket
mit 30 gange, og det ser lige så flot ud som den
dag, det blev sat på. Mit hår er mellembrunt
i bunden med lyse spidser, og jeg har fået sat
fem forskellige farver i håret, så det giver et
flot spil. Noget af det, jeg var virkelig imponeret
over, var Heidis evne til at klippe det sammen,
så håret ser naturligt og levende ud. Det er
meget sjældent, man oplever nogen, der er så
dygtig, og som giver sig så god tid til opgaven
som Heidi. Jeg fik hende anbefalet af en anden
frisør, og siden er det gået op for mig, at hun
er en, man taler om i branchen, og som frisører

Heidi Bothmann

henviser hinanden til,” siger Kathja Beck, frisør.

Hårtrylleri i verdensklasse
Hos Extension by Bothmann kan du få langt eller fyldigt hår på et par timer.

er var engang, hvor det
eneste, en frisør ikke kunne,
var at gøre håret længere og
tykkere. Og hvem har ikke
købt sig fattig i dyre shampooer og lækre stylingprodukter i håbet om
at få et smukt Hollywoodhår? Den tid er nu
forbi. Med hair extensions kan du i dag få
lige præcis det hår, du drømmer om, og det
ser så naturligt ud, at ingen vil gætte, det
ikke er dit eget.

D

”Det her er den sikre vej til det lange, fyldige
hår, som de fleste kvinder ønsker sig, siger
Heidi fra Extension by Bothmann, der ligger
centralt i Kgs. Lyngby.
Hun har 18 års erfaring med hårpåsætning
og arbejder kun med den bedste kvalitet af
hår, man kan få på markedet. Det er 100%
ægte naturhår.
Fletteteknikken, der er uden nogen brug af
kemi, er et ægte afrikansk håndværk, som er
blevet tilpasset det europæiske hår, så man
ved at flette en mikrotynd fletning er yderst
skånsom mod den sensible hovedbund.
Derefter syr man baner af det ægte hår på,
som efterfølgende klippes til, så det ser helt
naturligt ud.
”Det er min helt store passion at skabe et
stort smukt hår, som ikke ser påsat ud,”
understreger Heidi.

Prisen afhænger helt
suverænt af den enkelte
kundes ønsker, men vi er
yderst konkurrencedygtige.
Et forsigtigt prisskøn ved
første besøg, hvor man også
køber håret, er fra omkring
1.500,- og opefter.

Når først det nye hår er syet på, kan man
behandle det, som var det ens eget.

Grundig vejledning
Inden man får tid til påsætning af hår,
gennemføres en konsultation, hvor
man omhyggeligt snakker de forskellige
muligheder igennem. Herefter er det bare at
læne sig tilbage og nyde forvandlingen.
”Fletteteknikken ødelægger ikke dit eget hår,
og extensionhåret kan ligefrem beskytte dig
eget hår,” siger Heidi.
”Prisen afhænger helt suverænt af den
enkelte kundes ønsker, men vi er yderst
konkurrencedygtige. Et forsigtigt prisskøn
ved første besøg, hvor man også køber
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håret, er fra omkring 1.500 kr. og opefter.
De efterfølgende oprykninger koster noget
mindre, da håret kan genbruges i op til otte
måneder,” slutter Heidi Bothmann.
Som en slutnote kan det oplyses, at det
offentlige system har godkendt Extension
by Bothmann som hjælpemiddel til kvinder.

Af Christina Wex
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