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Locktång med inbyggd färgpatron sparar tid på morgonen
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Hårproduktföretaget Hair&Dair har tagit fram en ny locktång som
lockar håret och ger en färgtoning på en och samma gång. Därmed kan
de 60 procent av Sveriges befolkning som både lockar och tonar håret
spara upp till 30 minuter varje morgon. Den nya locktången visas för
första gången på hårmässan Allt för Frisyren på Stockholmsmässan i juni.
– Det här kommer att bli ett genombrott för Hair&Dair. Det har funnits
starka önskemål från kunderna om en kombinerad locktång och toningsbehandling, och vi har jobbat i över två år med att hitta en lösning
på problemet. Nu är den här, och vi har redan förbeställningar på över
300 tänger vilket känns fantastiskt roligt, säger Hair&Dairs vd Hanna
Hansson.
Den nya tången har tagits fram i samarbete med Locktånganvändarnas
Riksorganisation, LRO, som också varit med och gjort produkttester.
LRO har cirka 40 000 medlemmar och har i sina medlemsenkäter sett att
just gemensam toning och lockning är något som efterfrågas starkt.
– Jag har drömt om en sådan här tång i åratal. Hittills har man ju
fått stå och först locka till håret och sedan tona det, vilket tar
ungefär 45 minuter varje morgon. Med den här tången går det på en
kvart, och jag tycker faktiskt att det blir snyggare också. Helt
fantastiskt, säger Pelle Persson från LRO som har lett testgruppen.
Tången är baserad på en tvåkomponentsteknik där värmen i locktången
löser upp höljet på en inbyggd färgpatron. Den finns i 264 olika
färgnyanser och varje patron räcker till mellan 15 och 20 behandlingar.
Färgen tillverkas i en Svanenmärkt process och är godkänd av Astmaoch Allergiförbundet.

För mer information kontakta:
Hanna Hansson, vd Hair&Dair, 070-123 456, hanna.hansson@hairodair.se
Pelle Persson, ansvarig för hårtestgruppen inom Locktånganvändarnas
Riksorganisation, 070-234 567, pelle.persson@lro.se
För statistik om hur många svenskar som lockar respektive tonar håret, se:
www.statistikcentralen.se/kroppsvard/harbehandling
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Bifogat foto:
Pelle Persson från Locktånganvändarnas Riksorganisation räknar med
att spara en halvtimme varje morgon tack vare den nya tången med
inbyggd färgpatron.

Hair&Dairs nya locktång visas under Allt för Frisyren på
Stockholmsmässan den 16–19 juni.
Välkommen till monter A14:18! Hanna Hansson och Pelle Persson
finns i montern torsdag 16 juni mellan klockan 12.00 och 16.00.
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