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 1. Hvad er dit bedste 
hårplejeråd?
Hårpleje er individuelt og er forskelligt 
fra person til person afhængigt af 
hårtype, tekstur og længde. Søg råd 
hos din frisør, hvis du er i tvivl om 
behandlinger og produkter.

 2. Hvad er velvære for dig?
Velvære for mig er, når jeg trygt 
og roligt sætter mig i stolen, lukker 
øjnene og lader Mohamad hos Stuhr 
klippe mit hår. Og bonus er den bed-
ste ansigts- og hovedbundsmassage, 
man kan forestille sig.

 3. Hvad gør du selv på en 
dårlig hårdag?
En dårlig hårdag er næsten altid lig 
med hue eller cap.

 4. Hvad ser du som den 
største hårtrend i 2019?
Den største hårtrend i 2019 er bar-
bershop-herrefrisørerne, som boomer 
overalt i Europa pt.

 5. Og hvad ser du komme 
som den største trend i 2020?
Den hårtrend, jeg ser som tonean-
givende i 2020, må være alle varia-
tioner over “The Mullet” – en 70er, 
David Bowie inspireret disconnected 
klipning.

 6. Hvor tit anbefaler du, 
at man bliver klippet?
Jeg anbefaler, at man bliver 
klippet hver 6. uge. De korte 
skinfade herre klipninger skal 
dog klippes ca. hver 3. uge.

 7. Hvor tit anbefaler du, 
at man vasker hår?
Man kan sagtens vaske hår hver 
dag med en mild, pH-neutral 
shampoo.

   8. Hvilket hårstylingredskab 
kan du ikke undvære?
Min Dyson Airwrap er 
uundværlig – den tørrer og 
styler håret så fint og 
skånsomt.

 9. Hvordan tilbyder du
din kunde et passende 
hårprodukt?
Jeg vurderer altid kundens hårtype, 
hovedbund og hårtekstur, inden
jeg anbefaler et hårprodukt.

 10. Har du et godt råd til at 
opnå en sund hovedbund?
En gang om måneden masserer jeg 
Beauté Pacifiques Corpus Paradoxe 
i hovedbunden – den blødgør og 
skaber balance og beskytter samtidig 
mod frie radikaler.

 11. Hvad anbefaler du af 
inner beauty ingredienser til 
håret?
Jeg anbefaler Hair Lusts Hairgrowth 
Formula hårvitaminer, som jeg synes, 
er det bedste inner beauty produkt pt.

 12. Hvad gør du for at passe 
på din hud og dine hænder?
Jeg gør egentlig ikke det store for at
beskytte hænderne bortset fra at bru-
ge handsker efter behov. Elsker dog at 
forkæle læber, hænder og neglebånd 
med Karmamejus Luxe balm 01.

 13. Hvilket produkt 
ville du vælge, hvis du 
kun kunne vælge ét? 
Hvis jeg kun kunne vælge ét 
produkt, er det helt sikkert 
Oribes Restyling Spray. I mit 
arbejde har jeg ofte brug for 
at kunne restyle frisurerne, og 
uden Oribes Restyling Spray, er 
det så at sige umuligt.

  14. Hvordan undersøger du 
på forhånd, hvilken frisure der 
klæder en kunde?
Jeg er god til at forventningsaf-
stemme kundens ønsker, med hvad 
der reelt er muligt, og derudfra råd-
give om frisure og klædelighed.

 15. Hvem har et hår, som du 
misunder? 
Jeg misunder egentlig ikke nogens 
hår – man har det hår man har. Det 
kan der ikke laves om på.

 16. Hvem vil du gerne 
sætte hår på?
Jeg vil altid gerne sætte hår på kunder 
som værdsætter mit engagement og 
dét, jeg kan.

 17. Hvem er dit professio-
nelle forbillede? 
Uuuha – jeg har mange professio-
nelle forbilleder, men pt. er det Jay 
Mahmood, som er værd at stifte 
bekendtskab med, når det drejer sig 
om innovative, anvendelige looks og 
klippeteknikker.

 18. Hvilken hår-historie 
husker du bedst?
Husker bedst, da jeg som helt ung 
stod og trykkede næsen flad mod 
vinduerne hos Stuhr på Strøget – et 
magisk, kreativt miljø, hvor jeg senere 
var så heldig at få elevplads.

 19. Dit bedste tip? 
Mit bedste tip er at droppe 
hjemmefarvningen og 
overlade den til fagfolk.

 20. Dit bedste trick? 
Det er stadig at børste det lange hår 
med 100 strøg med Mason Pearson- 
børsten hver dag – det giver glans og 
fylde og “lukker” hårstråene.
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      20 spørgsmål til   
                              “hårprofessoren”

     Søren Hedegaard
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