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Bliv uimodståelig fra venus til star guider dig igennem fire frisurer til langt hår. Med de nemme step-by-step
anvisninger gør e-bogen frisurerne lette at lave derhjemme. Desuden følger en masse tips til hårprodukter, der

gør processen overskuelig.

E-bogen er opdelt i mindre kapitler for at gøre det nemmere at navigere i den og finde præcis det man skal
bruge.

Efterfølgende er der en step-by-step guide til frisurer specielt egnet til krøllet hår: Be Yourself, Be Curly og
The Day After looket.

Derefter følger frisørens tips til at få sundt hår.

Kapitlet Beautiful Monday, og Beautiful Tuesday giver inspiration til hverdagsfrisurer, der er nemme at sætte.

Afslutningsvis følger en shampoo guide med forslag til, hvilken slags shampoo man skal bruge ved normalt,
tørt, fint, farvebehandlet og fedtet hår. Desuden er der forslag til, hvordan man løser problemer med

ældningstegn og hovedbundsproblemer.

Der er her tale om en inspirerende e-bog, der gør styling af dit hår overskueligt.
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