KKs hårskole
Slik fletter du
RAND!

VED TONE VID SKIPÁ FOTO ASTRID WALLER, KJETIL HASSELGÅRD OG PRODUSENTENE. Alle priser er cirkapriser. Ved nettkjøp fra utlandet kommer mva. i tillegg. Forhandlerliste på kk.no

Denne fletten passer til hverdags og fest.
Perfekt når du skal ut etter jobb på fredag!
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AKKURAT NÅ!
Bodylotion

Alle føles helt nydelige på huden. Det er
heller ingen ulempe at de er økologiske.
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Fantastisk å smøre på
(kr 290, Epoch Baobab
Body Butter).
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Rik krem (kr 465, Qua
Macademia og Jojoba
Body Cream).

1. Konsistens

3

Uten konservering, og
smøres på våt hud (kr 150,
Kremfresh, Smør på flesk).
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Lett konsistens (kr 415,
Amazing Space, Mango
& Black Pepper Body Suffle).

2. Ekstra tørr

ETTER
Tips! Til fest kan
du også pynte
fletten litt.
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TRINN 1
Start fletten ved ørene.
Del håret i tre sek
sjoner, og begynn
å flette bakover. Hent
med litt hår hele tiden
på den innerste
seksjonen. Flett stramt!

3. Helt fersk

TRINN 2
Du trenger ikke
avslutte ved øret
på den andre siden
– det er fint når det er
litt asymmetrisk.

Sjokoladene til Divine får mye ros for å være et strålende
eksempel på fairtrade – og fordi de er gode. Bøndene selv
eier nesten 50 prosent av kakaokooperativet i Ghana. Selges
i velassorterte butikker og på fairplaydesign.no (kr 40).

4. Lukter godt

FAIRTRADE-GODBIT

TRINN 3
Fest fletten med
en strikk, rull den
sammen slik at
strikken ikke synes,
og fest med nåler.

KJENDISEN

Jessica Alba
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Skjønnheten: Jessica forsto viktigheten

Økologisk brennesle og
lavendelsjampo gir blankt
hår (kr 70, Arya Lava).
For struktur i håret (kr 330,
Bamboo Boho Waves)

Skuespiller
Jessica (30) har
nettopp lansert
den økologiske
kosmetikkserien
Honest Co.

av økologisk hudpleie da hun ble mamma
til lille Honor (2), og er nå ute med en
økologisk kosmetikkserie for barn, med
våtservietter, bleier og badeoljer.
Kostholdet: Hun spiser økologisk,
det samme gjør datteren. Men, hun
innrømmer at hun ofte skeier ut med søtt
så fort toåringen er i seng.
Livsstilen: Jessica har innredet huset sitt så
miljøvennlig hun kan. Blant annet med
gjenvinnbare materialer og solcellepanel.
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