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50
gång i tiden betydde termen silverschampo 
blåhåriga tanter. Men nu är det nya tider! 
Mode- och kändiseliten sätter sig front row 
under modeveckorna i New York och Paris 

med uppdaterade silverlockar och popstjärnor som Ariana Grande 
dyker upp på scen i en platinahästsvans. Det sägs att Selena Gomez 
drastiska hårförändring, som fått namnet Nirvana-blont, krävde nio 
timmar, 300 foliepapper, åtta burkar av blekning och två hårstylister. 
Men eftersom inte alla har två stylister till hands, har hårbranschen 
kommit på en räddning även för vanliga dödliga. Med dagens hår-
vårdsrecept menar experterna att det varken är tidskrävande, besvärligt 
eller hårförödande att uppnå och upprätthålla ett silversvall.

”Idag finns det en mängd sätt att ljusa upp håret. Inte bara med 
blekning och silverschampo utan också med lättare varianter som 
toningar”, säger David Jungqvist, utbildningsansvarig hos Redken. 
Han säger att vetskapen om att kunden idag kan bli märkbart blondare 
både snabbt och enkelt lockar. 

Att vara blond har alltid ansetts som trendigt och under 2010-ta-
let har trenderna förespråkat massor av nya nyanser, exempelvis silv-

En rigt, askblont, jordgubbsblont och vaniljblont. Att vi 
sett ett märkbart bredare utbud av silverschampon på  
butikshyllorna beror på kundernas önskan att få  
exakt rätt färgresultat.

”Dagens konsumenter förstår hur de kan uppnå  
och behålla dessa nyanser med hjälp av silverschampo”, 
säger Katie Barker, Global Head of Product Develop- 
ment & Marketing på PZ Cussons Beauty, företaget 
som bland annat äger Fudge och Charles Worth-
ington. ”Moderna konsumenter vet att resultatet 
av silverschamponering kan vara transformerande. 
Huvudsaken är att silverschampon neutraliserar gula 
toner, vilket de gör.”

IDAG FINNS INGEN anledning att oroa sig för blåa tant-
hår, som var så vanliga bara för några decennier sedan. 
Marta Spizewska, kreativ chef för Wella i Norden, 
menar att många avskräckts eftersom tidigare silver-
schampon varit så starka att de slagit över och blivit fel 
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att upprätthålla en blond nyans kan vara en mar-
dröm för både dig och ditt hår. men nu finns en ny 
generation produkter till dig som är blond och vill 

sätta guld... nej, silverkant på tillvaron.
av isabel järnström  foto shutterstock & jack antal
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BLONDA  
FRÅGOR  

OCH SVAR
HÄR FÅR DU SVAR PÅ 
DINA VANLIGASTE 
FRÅGOR OM BLONDA 
HÅR OCH HÅRVÅRD FÖR 
BLONDA.

Varför är silverschampon 
violetta? 
Violett är motsatsfärgen till gult 
på en färgkarta och neutrali-
serar därför de gula tonerna i 
håret.

Varför blir ljust hår snabbt 
glanslöst? 
Av två anledningar: Belägg-
ningar av metaller, föroreningar, 
produktrester, UV-strålar och 
klor gör att håret upplevs livlöst 
och glåmigt. Och få är naturligt 
ljusa. Är du exempelvis brunett 
och vill gå över till blont kan 
håret få gulaktiga toner och bli 
glanslöst efter färgning. 

Vad är skillnaden mellan blek-
ning och toners? 
Blekning är en hårteknik som 
används för att ljusa upp 
hårfärg. Blekmedlet tränger in 
i håret och bryter ner pigment-
molekylerna i hårstret och kan 
därmed ljusa upp hårets färg. 
Toningar korrigerar färgbe-
handlat hår och används för att 
neutralisera oönskade toner 
efter färgbehandling. Med 
toning kan hårfärgen justeras, 
och ge färgen en kallare eller 
varmare nyans.

Oribe Bright 
Blonde Shampoo 
for Beautiful Color, 
489 kr/ 250 ml. 
Efter en hårtvätt 
får blont hår en 
starkare och kallare 
nyans. Skonsamt 
rengörande effekt 
som ger håret nytt 
liv. Sulfatfritt.

Amika Bust Your  
Brass Cool Blonde 
Shampoo, 270 kr/ 
300 ml. Ska ta bort 
varma toner i blont, 
grått och silverhår 
samt neutralisera gula 
nyanser. Sulfatfritt.

Fudge Clean Blonde Damage Rewind 
Violet Shampoo, 239 kr/300 ml. Sulfatfritt 
silverschampo med violetta mikropigment. 
Neutraliserar effektivt gula nyanser i blont 
hår. Berikat med en teknologi som ska stärka 
och skydda håret.

Wella Invigo Cool 
Blonde Color Re-
freshing Shampoo, 
189 kr/250 ml. Violett 
schampo som ska hålla 
håret ljust och levan-
de. Passar blondiner 
som vill behålla en 
kall färg och gråhåriga 
som vill behålla sin 
gråa ton. 

label.m Cool 
Blonde Shampoo, 
239 kr/250 ml. 
Koncentrerat pig-
ment och naturliga 
aktiva ingredienser 
som lila morot, 
blåbär och lila 
sötpotatis ska 
eliminera toner i 
gult och brons samt 
ge håret näring. 
Sulfatfritt. 

Charles Worthington 
ColourPlex Ultra Violet 

Purple Shampoo,  
129 kr/250 ml. Med  

extra starka pigment ger 
schampot synligt resultat 

redan efter en hårtvätt. 

Kérastase Blond Absolu Cicaplasme, 
359 kr/150 ml. Leave-in serum för 

blondiner. Innehåller typiska hud-
vårdsingredienser som hyaluron-

syra och edelweissextrakt som 
ska vårda och skydda håret.

Blond- 
Serum!

Eleven Australia Blonde Shampoo, 199 kr/300 ml. 
Med blå bas ska detta schampo motverka gula toner 
och förstärka hårets blonda nyanser. 

Kevin Murphy Blonde.Angel.
Wash, 269 kr/250 ml. Sulfatfritt 
silverschampo som passar 
blonda och gråa hår. Ska ge 
matt hår glans och nytt liv.

L’Oréal Professionel Série 
Expert Blondifier Masque, 
269 kr/250 ml. Hårinpackning 
med vårdande och reparande 
effekt som framhäver blonda 
toner.    

R+Co Sunset Blvd Blonde 
Shampoo, 329 kr/241 ml. 
Ger håret mjukhet och nytt 
liv. Solkyssta slingor får en 
fräsch glans. Sulfatfritt. 

L’Oréal Professionel Série 
Expert Blondifier Color Perfect 
Shot i Cool Blonde, Sun Kissed 
Blonde och Warm Blonde,  
95 kr/st. Koncentrerade pigment 
som ska neutralisera gula och 
kopparfärgade toner i kallblont 
och varmblont hår. Blandas med 
Blondifier Masque.

Joico Blonde Life Brilliant Tone 
Violet Foam, 289 kr/200 ml. Styling-
skum som ska stärka hårets ljusa 
nyanser, eliminera glåmiga toner 
och mjuka upp håret. 

Blond- 
skum!

Redken Color Extend 
Blondage Color Depositing 
Purple Shampoo,  
250 kr/250 ml. Starkare 
färg på några minuter. Gör 
håret mjukt och enkelt att 
reda ut efter tvätt. 



nyans. Med nya välutvecklade formler ska detta inte längre vara 
ett problem. 

”Idag är utbudet av produkter bättre än tidigare. De vårdar 
och är effektiva utan att slå över till grönt, blått eller lila sam-
tidigt som färgen blir jämn”, säger Spizewska. 

Allt fler vill färga håret blont och det är inte bara i butiken 
som hyllorna fylls på med silverschampon. Även blonderings-
tjänsterna har ökat. På salong märker Simon Raby, Creative 
Director hos Toni&Guy, hur trenden blivit större. 

”Majoriteten av klienterna föredrar idag ett nästan vitblont, 
silvrigt hår.”

Hos Wella noterar företaget en märkbar ökning av försälj-
ning av produkter för just den typen. En preliminär beräkning 
av antalet silverschampon som såldes under 2018 jämfört med 
2016 visar en ökning på ungefär 14 procent.

”Det är helt klart fler som köper silverschampon idag”, sä-
ger Spizewska. ”Konkurrensen och medvetenheten samt kra-
vet på högre kvalitet har ökat. Förr blev kunderna glada bara 
du gjorde dem blonda. Nu vill de ha en väldigt specifik blond 
ton och kräver att den ska hålla.” 

Experterna noterar också att kunderna ständigt söker nya 
sätt att bevara färgresultaten efter salongsbehandling – och 
hårföretagen skyndar sig att svara upp mot kraven. 

"Konsumenterna letar efter ett sätt att både färga och stärka 
håret”, säger Jungqvist. ”Med nya formler kan vi idag erbjuda 
ett helhetspaket.” 

DE SILVERSCHAMPON OCH balsam som finns på marknaden 
idag är utvecklade för att stärka hårets ljusa nyanser och se 
till att pigmentet sitter kvar en längre tid. 

”Det finns ingen magisk ingrediens som får det violetta pig-
mentet att fästa sig på håret”, säger Barker. 

Istället har andra lösningar skapats för att bevara resultatet. 
De färgbevarande schampona från Charles Worthington sta-
biliserar exempelvis strukturen på hårstrånas insida genom att 
bilda nya bindningar i hstrået och ersätta de bindningar som 
blivit skadade efter starka och slitande hårfärgningar. Samtidigt 
ska schampona stänga hårfolliklarna för att förhindra pigmen-
tet från att ”läcka ut” – och därmed hindra de blonda tonerna 
från att snabbare bli glåmiga. Schampona ska också fräscha upp 
nyans och glans med en generös mängd pigment och neutrali-
sera oönskade toner och glåmighet som lätt kan uppstå i blont, 
silver, grått och platinablont hår. 

et finns en annan bov i hårdramat. Förutom 
att blondiner önskar sig ett färgstarkt och 
hållbart resultat vill de slippa betala priset 
för det slitage som vanligtvis förknippas med 
silverschamponering. Tidigare torkade sil-
verschampon ut håret, vilket blonda konsu-

menter försökte åtgärda med återfuktande balsam och vårdande 
hårinpackningar. Men skadan var redan skedd. Dagens tekno-
logier satsar istället på att upptäcka sätt att reparera hårstråna 
inifrån, samtidigt som de ska ge håret en blond nyans som skulle 
gjort Marilyn Monroe avundsjuk. Produkterna ska hindra hår-
stråna från att brytas av och motverka ett frissigt resultat. 

”Grundteknologin i Redkens silverschampo består av tre 
aminosyror som bildar proteiner och stärker håret inifrån”, 
säger David Jungqvist. ”Teknologin drar ut metaller som 
byggt upp beläggningar och skapar mer plats åt det violetta 
pigmentet.”

Hos Charles Worthington har varumärkets produktut-
vecklare tagit fram Plex-teknologi, en patenterad formulering 
som bland annat består av keratin, aminosyror, ricinolja och 
vegetabiliska proteiner. Den ska stänga hårfolliklarna, för att 
bevara hårets färg och fuktnivå, samt stärka håret inifrån. I 
en intern studie med 100 testpersoner visade undersökningen 
att 89 procent av de som tvättat håret med ColourPlex silver-
schampo upplevde att deras färgresultat bevarades bättre. 
Studien utfördes under 10 veckor där den slutgiltiga bedöm-
ningen granskades efter 30 tvättar. I samma studie undersök-
tes silverschampots förmåga att skydda håret. 80 procent upp-
levde att håret kändes starkare och mindre risigt i jämförelse 
med tvätt av schampon utan teknologin. 

”Det är det starkaste silverschampot på marknaden om vi 
utesluter silverschampona på salong”, anser Barker. 

FUDGE OCH KÉRASTASE är andra hårvarumärken som inkor-
porerat stärkande teknologier och vårdande ingredienser i sina 
blond-serier. Fudges blond-produkter innehåller en patente-
rad optiplex-teknologi bestående av hydrogenerat vegetabiliskt 
protein, som ska stärka håret från insidan ut. Kérastase har, 
som de andra hårvarumärkena med blonda ambitioner, valt bort 
uttorkande och omoderna formuleringar som tidigare associe-
rats med silverschampon. Det L’Oréal-ägda varumärket har 
moderniserat genom att tillsätta typiska hudvårdsingredienser 
som edelweissextrakt och hyaluronsyra.

Ett annat knep för att förhindra risiga hår är att välja ett 
sulfatfritt silverschampo, något som också syns alltmer i bu-
tikshyllorna. Ett schampo med sulfater rengör håret genom 
att öppna upp hårstrået, enligt vissa mer än vad som behövs. 
Ett alltför öppet hårstrå kan torka ut håret och få det att tappa 
färg snabbare. Då är ett sulfatfritt schampo ett alternativ.

Blont hår har alltid ansetts vara trendigt och kommer att 
förbli så. Det som kan ändras på trendskalan är att nyanser i 
askigt blont, uppdaterat tantgrått och skinande silver ersätts 
med varmare respektive kallar toner vid årstidsväxlingarna. 
Med experternas syn på saken och utbudet av silverschampon 
laddade med pigment och stärkande teknologier kan blondi-
ner ha roligt på riktigt. Nu kan de blåa tanthåren äntligen för-
bli ett minne blott. D 

D
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”Förr blev kunderna 
glada bara du gjorde 
dem blonda. Nu vill de 
ha en väldigt specifik 
blond ton och kräver  
att den ska hålla”


