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Denne e-bog må ikke videregives uden Ezzence’s samtykke

Bliv uimodståelig 

4 frisurer til langt hår

fra Venus
til



Forord
Ezzence er Danmarks førende beauty site. Med fokus på skønhed, sundhed og zen sigter Ezzence 
efter at berige folks liv gennem en række enestående skønheds- og livsstilsløsninger. Hos Ezzence 
tror vi på, at du får mest ud af livet når du føler, at du lever op til dit eget potentiale. Men hvordan 
når du til et sted, hvor du ikke bare føler dig godt tilpas, men også føler at du ser godt ud og lever 
sundt?
Hos Ezzence arbejder vi for at kunne give dig de ressourcer, som du har brug for, så du kan skabe 
mere balance i dit liv. Når du føler dig smuk og når din krop er sund, så vil du også få mere energi 
og opleve et større overskud i hverdagen. På Ezzence.dk tilbyder vi dig viden og rådgivning om 
skønhed, sundhed og zen, og vi giver dig adgang til eksklusive produkter der gør dit liv lidt nem-
mere.
Vi er overbeviste om, at alle kvinder er unikke og derfor fortjener unikke produkter, der passer til 
personlige ønsker og behov. Vores sortiment indeholder derfor alt fra internationalt anerkendte 
mærker som Redken, moroccanoil, Dermalogica, Youngblood. Elizabeth Arden og Clinique til 
niche mærker, som fokuserer på økologi og allergivenlighed.

‘Bliv uimodståelig - Fra Venus til Star’ er den anden bog i rækken af eksklusive e-bøger udviklet i 
samarbejde med Jan Intercoiffure. Bogen beskriver fire smukke og nemme frisurer, som du let kan 
lave hjemme foran spejlet. Du får også en lækker hår guide, der giver dig vores bud på hvordan du 
bedst kan holde dit hår sundt.   
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Jan Probst er indehaver af den eksklusive salon Jan Intercoiffure. En lille perle, 
der ligger gemt væk midt i Aarhus’ hyggelige latinerkvarter.
Jan blev uddannet frisør i 1979 og har været selvstændig siden 1983. Sideløbende 
med sin salon, har Jan også arbejdet som freelance underviser og har været med 
til at uddanne frisører over hele landet. 
Jan er medlem af det anerkendte Intercoiffure, et internationalt netværk, hvor 
eliten af verdens frisører indgår i professionelle samarbejder på tværs af 
landegrænser. Igennem sin lange karriere har Jan været tilknyttet nogle af verdens 
største modeshows og har bl.a. arbejdet på shows i Paris, Tokyo og New York.
I de sidste 12 år har han, sideløbende med sin salon, arbejdet som Art Director 
hos Intercoiffure, og er en af landets mest anerkendte frisører.

Jan Intercoiffure
Nomineret til Aarhus bedste salon 2013

Maja Provstgaard
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”For mig handler det om at finde frem til og 
fremhæve den enkelte kundes bedste sider. 
I den proces får jeg udlevet mine kreative evner. 
Samtidig driver jeg en salon, hvor vi alle 
sammen hele tiden følger med i udviklingen … 
Jeg elsker mit job, og der er ikke en eneste 
morgen, hvor jeg tænker, at jeg hellere ville 
lave noget andet”.
- Jan Probst





Be 
YOUR-
SELF be 
curly



Paul Mitchell 
Spray Wax
Et effektivt alternativ til den traditionelle voks. 
En spray wax giver en jævn fordeling og har en 
ultra fin forstøvning, hvilket betyder at voksen 
også er evlegnet til de lidt længere hårlængder 
her får man ikke fedtet fingre eller ujævn 
fordeling

Moroccanoil
Curl Defining Cream
Denne enestående creme til krøllet hår, giver 
bevægelse til dit hår og fremmer dine naturlige 
krøller og giver dem et optimalt hold.

Be yourself
be curly





Denne mængde er passende 

til skulderlangthår!



Fordel en lille mængde Curl Defining 
Cream i hænderne og kram det ind i 
håndklædetørt hår. Det samler krøllerne 
og giver hold uden at stive håret af, som 
nogle gange kan være tilfældet med en 
skum. 

Vi har valgt at bruge 
Moroccanoil Curl 
Defining Cream, der 
giver bevægelse og hold 
til håret uden at tynge 
og fremmer naturlige 
krøller.



“Jo mere produkt du bruger, 
jo mere samles håret og jo 
mere krøl vil du kunne se”
Et godt råd kan være at vende hovedet 
nedad, når du fordeler produktet. På den 
måde spredes krøllerne, og det er nemmere 
at fordele produktet ligeligt i håret.





Føntør håret med høj 
varme og lav blæsestyrke. 

Brug en diffuser



Så fordeles varmen bedre i håret, og 
du undgår at brænde fingrene. Her 
kan du også med fordel vende 
hovedet nedad. På den måde opnår 
håret den maksimale fylde. 
Det er vigtigt at være tålmodig 
under føntørringen. Hold diffuseren 
stille på et sted indtil det område 
er næsten helt tørt. Bliv ved med 
at samle og kramme håret under 
føntørringen.

Brug en diffuser



en spray wax. Vi har valgt 
Paul Mitchell Spray Wax, der fugter og 
samler spidserne. Du kan også vælge 
at ryste håret for et mere vildt look, og 
her giver voksen håret det nødvendige 
hold.

Afslut looket med



 “En spray wax gør 
det muligt at style 

og forme håret hele 
dagen igennem”



Noget af det fantastiske ved 

’Be yourself be curly-
looket’ er, at du kan bruge 
krøllerne til at skabe et helt 
nyt og smukt look dagen 
efter.




