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Nie ważne, czy sylwestrową noc spędzimy we własnym domu, na balu, czy też udamy się
na szaloną prywatkę...W tę noc każda z pań chce wyglądać wyjątkowo...

Fryzura, makijaż i kreacja to elementy, które tworzą kobiecy wizerunek. Szczególnie istotne stają się
jednak w Sylwestrową Noc.
Mistrzowie nożyc i grzebieni mają teraz sporo pracy. Postanowiliśmy jednak troszkę "poprzeszkadzać" w
przygotowaniach do Sylwestrowej Nocy i dowiedzieć się w jednym z salonów fryzjerskich o sylwestrowe trendy
tego roku. - Przy wyborze fryzury najważniejsze jest to, by ślepo nie podążać za modą... To, co pasuje
innym osobom nie koniecznie musi pasować również nam – podkreśla Renata Gembala właścicielka salonu
fryzjerskiego REN&A - Fryzura powinna pasować do stroju oraz sylwestrowego makijażu, które tworzą
spójną całość. Powinna też współgrać z naszą osobowością.
Wachlarz kobiecych fryzur jest ogromny.

- Wśród sylwestrowych fryzur wciąż modne są delikatne loki i fale. Wiele kobiet stawia na naturalność –
przyznaje pani Renata - w dalszym ciągu również dużym powodzeniem cieszą się koki. Szczególnie te z
wypuszczonymi tu i ówdzie kosmykami, które dobrze upięte wytrzymają nawet największe szaleństwo.
Furorę robi również kok z francuzem. Brokat, kolorowe pasemka... to atuty odważniejszych pań, ale i
takich w naszym salonie nie brakuje.
Ile będzie kosztowała nas sylwestrowa fryzura ? - Oczywiście wszystko zależy od długości włosów. Farbowanie
to wydatek rzędu ok. 45 złotych, uczesanie od 30-50 złotych – informuje właścicielka salonu fryzjerskiego przy
ulicy Filasiewicza w Cieszynie.
Samodzielne farbowanie włosów to wyzwanie i ryzyko...szczególnie na chwilę przed...Tego odradzają chyba wszyscy
fryzjerzy.
- No tak, takie sytuacje również się zdarzają. Klientka przychodzi w ostatniej chwili i prosi o pomoc, bo
kolor, którym pokryła włosy nie wyszedł taki, jak powinien, albo własnoręcznie wykonana fryzura
pozostawia wiele do życzenia... Zawsze przestrzegam przed samodzielnym obcinaniem i farbowaniem
włosów w domu, bo niejednokrotnie już w swoim 16-letnim stażu pracy widziałam tego efekty - dodaje.
Jakie fryzurki modne będą w przyszłym roku ? Chyba nie zmieni się aż tak wiele...
- W tym sezonie modny jest klasyczny bob, w przyszłym roku będzie podobnie. Nadal też pasemka będą
cieszyły się sporą popularnością, chociaż coraz więcej pań decyduje się przejść z jasnego blondu w ciemną
czekoladę. Bardzo modne są również delikatne refleksy na włosach... - wylicza Renata Gembala.
Końskie ogony, burze loków, gładkie uczesania...

- W swojej fryzurze przede wszystkim trzeba się dobrze czuć. Ja stawiam w tym roku na nowoczesność i
szaleństwo – mówi Izabela Magiera, klientka salonu – zdecydowałam się na radykalną zmianę i nie żałuję.
Długie blond włosy zamieniłam w drapieżną fryzurę. Przyszły rok pełen będzie zmian w moim życiu...
można powiedzieć, że ścięcie włosów, to taka przymiarka do niego...Zresztą zdecydowałam się, bo zawsze
o takiej fryzurce marzyłam...
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