
Skandinavisk skønhed. 

I denne fotoserie, er der lagt vægt på det minimalistiske udtryk. Jeg er blevet inspireret af enkelheden i 

beauty billeder, hvor fokus ligger i modellens mimik og lækkerheden af hår, tøj og positioner.  

 Jeg har derfor valgt, at mine billeder skal være beauty billeder med et råt skandinavisk look. Derfor vil I se 

at mine billeder har en kold og rå baggrund, men med en kontrast af varme fra modellen og de røde 

elementer.  

Jeg er vild med dem – håber jeg også, I er. 

 

 

Produkt beskrivelse: 

Look 1: 

 

 

 

 

Til dette look påførte jeg Volume Lift fra Tecni Art, i det håndklæde tørre hår. Jeg lavede nogle baner i 

håret, hvor jeg kom spraymoussen på hårets rødder. Derefter masserede jeg moussen ind i håret.  

Herefter påførte jeg Constructor fra Tecni Art i længder/spidser. Den giver en god struktur i håret og en 

varme beskyttelse inden føntørringen.  

Efter jeg føntørrede håret delvis tørt, tilføjede jeg Powder In Lotion fra Wild Stylers, og føntørrede håret 

helt tørt derefter. Den gav håret det (kontrolleret) rodede look, jeg ønskede mig.  

I det tørre hår påførte jeg en lille smule Depolish fra Wild Stylers, for at give lidt samling på spidserne. Til 

sidst brugte jeg nogle få pust af Super Dust fra Tecni Art i fronten/pandehåret. Dette giver et ”støvet” look, 

og giver kontrol til lokkerne.  

 

 

 

 

 



Look 2: 

 

 

 

 

Her startede jeg med at påføre Tecni Art’s Volume Lift spraymousse. Dette produkt kom jeg i hårets rødder, 

for at give det perfekt løft under føntørringen. Derefter sprayede jeg Messy Cliché fra Franch Girl Hair, i 

længder og spidser. Det gav håret den volumen og tekstur, jeg gik efter til looket.  

I det føntørrede hår startede jeg med at spray Crêpage de Chignon fra Wild Stylers i. Her løftede jeg håret 

op, og fik miniral-pudderet fordelt ind i længderne. Den giver et godt anden-dages look.  

Efter dette påførte jeg en lille smule Depolish fra Wild Stylers i spidserne, og fik stylet håret i den frisure det 

skulle, hvor jeg til sidst låste frisuren med Infinium Strong hårspray. 

 

Look 3: 

 

 

 

 

Til det sidste look i min fotoserie valgte jeg at lave en ”let” udgave af en wet-look frisure. Til dette look 

brugte jeg Full Volume mousse og Constructor, begge fra Tecni Art, i det håndklæde tørre hår. Volume 

moussen gav et godt hold i håret under føntørringen, og Constructoren beskyttede håret mod varmen og 

gav lidt ekstra volumen i længder/spidser.  

Efter føntørringen valgte jeg at spraye lidt af Wild Stylers’ Beach Waves i længderne, hvorefter jeg 

føntørrede det igen. Dette gjorde at frisuren fik lidt mere bevægelse, og en mat overflade af stand-

effekten, som sprayen giver.  

 

Til fronten lavede jeg en blanding af Fix Max fra Tecni Art og olie. Dette påførte jeg håret med både en 

bred-tandet og en tæt-tandet kam, for derefter at frisere det ind i fronten.  

Dette gav det helt perfekte lette wet-look, jeg gik efter.  


