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Bravehair – pehmeämpi vaihtoehto peruukille

Erilaiselta näyttäminen vaatii rohkeutta. Siitä ajatuksesta sai alkunsa uusi hiuspäähine,
Bravehair.
Bravehair-hiuspäähine on tuoteinnovaatio, jossa on huiviin, pipoon tai hattuun helposti kiinnitettävä ja
irrotettava hiusosa. "Idea tuotteeseen syntyi, kun syöpähoitojen seurauksena menetin hiukseni, enkä
tykännyt käyttää epämukavaa peruukkia. Tuli tunne, että minulla on velvollisuus tehdä tämä asia muille
samassa tilanteessa oleville" Satu Rautalahti
KC Professional tarjosi Bravehairille mahdollisuuden olla mukana kampaamoalan ammattilaisten
tapahtumassa 20.10.2018 I Love Me messujen yhteydessä Messukeskuksessa. Upea Bravehair mallimme
Eija on mukana isossa hiusnäytöksessä esittelemässä Bravehair MyHair tuotetta.
Hiustenlähtö on arka asia, josta kärsivät vuosittain tuhannet mm. syöpään ja alopeciaan sairastuneet.
Alopecia on luokiteltu tulehdukselliseksi autoimmuunisairaudeksi, jossa elimistö erehtyy luulemaan, että
karvatupessa on jokin torjuttava mikrobi. Tauti ei ole vain kosmeettinen haitta, kukaan ei halua olla
tahtomattaan erilainen. Taudin toteaminen on usein potilaalle ja koko lähipiirille iso muutos ja aiheuttaa
erilaisia haasteita elämässä. Yllättävä kaljuus vaikuttaa mielialaan, itsetuntoon ja elämänlaatuun.
Muuttunut ulkomuoto ahdistaa ja kynnys liikkua kodin ulkopuolella voi tuntua korkealta.
Bravehair on tehty parantamaan kaikenikäisten hiustenlähdöstä kärsivien ihmisten elämänlaatua. Tunne
siitä, että näyttää hyvältä, antaa voimaa ja uskoa tulevaan. Myös lapsille ja miehille on sopiva pipomalli.
Uusin tuote on MyHair – hiuspäähine omista hiuksista
Viime syksynä eräs rouva otti meihin yhteyttä ja kysyi, voisiko hänen omista hartaasti kasvattamista
hiuksista tehdä hiuspäähineen ennen kuin ne syöpähoitojen seurauksena lähtisivät. Tästä tarpeesta
kehitimme Bravehair MyHairin. Nyt voimme toteuttaa asiakkaan omista, tai ystävän lahjoittamista
hiuksista hiuspäähineen. Hiukset punotaan pienen pieninä hiusosioina lankojen ympärille ns.
tressaustekniikan avulla. Työ on tarkkaa ja aikaa vievää käsityötä. Hiusnauha ommellaan ja siihen
kiinnitetään tarranauha, jonka avulla se kiinnittyy päähineeseen.
Naiset Bravehairin takana
Minna Haantaus-Pekarila, kampaajamestari, Hiusstudio Muoto, 050 339 1966
Laura Peltonen, Millineeri modisti/yrittäjä, Artisan Shop Hml Oy toimitusjohtaja, sekä
Ammattiopisto Tavastia opettaja, 044 555 9715
Satu Rautalahti, Bravehair idean kehittäjä ja Bravehair yrittäjä 040 188 4166

