
CEL MAI IMPORTANT este 
SĂ ÎŢI alegi UN STIL CARE 
TE DEFINEŞTE.

COAFURI
PERFECTE

De vorbă cu Adrian Perjovschi, 
hair-stylist, specialist în 

transformări radicale de look și 
fondator al lanțului de saloane 
premium Jovsky Studio prezent 
pe piața din România de 10 ani.

Anul 2019 vine cu tendințe foar-
te frumoase pentru toate fe-
meile, dar în special pentru mi-
rese. Se poartă părul coafat 

lejer, cu volum natural sau doar ușor bu-
clat, care să exprime naturalețe, sensibili-
tate, romantism. Tot anul acesta se poar-
tă și părul prins, elegant, în special dacă 
rochia este în stilul celei purtate de Me-
ghan Markle. Coafura poate fi completată 
cu accesorii fie mai discrete, fie mai mari, 
însă, foarte important: fără agrafe la vede-
re! Ca textură, pentru părul desfăcut, bu-
clat, se recomandă aspectul natural, ușor 
mat, iar pentru părul prins ar trebui ca 
părul să fie cât mai hidratat și strălucitor.
Miresele ar trebui să ia în calcul că la 
nuntă coafura este accesoriul care com-
pletează imaginea totală a miresei, de 
aceea trebuie să existe o împletire per-
fectă între make-up, coafură, accceso-
rii, îmbrăcăminte și încălțăminte. În plus, 
această imagine completă a miresei tre-
buie să fie într-o strânsă conexiune cu 
imaginea mirelui, dar și cu locul în care se 
desfășoară evenimentul vieții lor.

Ce tipuri de coafuri recomanzi?
Dacă nunta se va desfășura pe plajă, re-
comandarea mea este de beachy waves, 
cu părul ușor într-o parte sau împletit. 
Dacă avem o mireasă mai rock sau mai 
nonconformistă, nu mai avem limite, părul 
poate fi împletit, prins, răsucit. 
Pentru o locație mai elegantă și dacă ro-
chia este în stilul Meghan Markle, atunci 
coafura trebuie să fie cât mai delicată, iar 
părul prins trebuie completat cu un mic 
accesoriu sau cu o tiară.
Voalurile sunt din ce în ce mai puțin în 
trend, însă dacă mireasa totuși își dorește, 
o sfătuiesc să aleagă unul cât mai simplu 
și mai lejer. Sistemul de prindere al voalu-
lui trebuie să fie foarte discret și să pară 
prins natural, nu să îngreuneze coafura.

Ce alte sfaturi mai ai pentru mirese?
Sfatul meu pentru viitoarele mirese este să 
își facă proba de coafură înainte de ma-
rele eveniment. Trebuie să se programe-
ze din timp la o întâlnire cu hair-stylistul 
pentru a discuta toate detaliile ținutei, ac-
cesoriile, prezența voalului, cerceii, pen-
tru a găsi împreună cele mai bune variante 
de coafuri. Apoi trebuie să treacă la testa-
rea coafurii dorite, pentru că sunt situații 
în care coafura dorită nu este cea mai po-
trivită pentru fizionomie, pentru tipul păru-
lui, pentru ținuta aleasă sau pentru acce-
soriile folosite. 
Foarte importantă este și pregătirea din 
timp a părului pentru ziua nunții în ceea ce 
privește culoarea și tunsoarea. O schim-
bare radicală de culoare și tunsoare nu 
este recomandat să o faci cu mai puțin de 
două luni înainte de eveniment, pentru că 
trebuie să te familiarizezi cu noul look și, 

de ce nu, să ai timp de schimbări dacă nu 
te simți confortabil.
Un alt sfat pe care îl dau mireselor este 
să-și aleagă o coafură relaxată și potrivi-
tă pentru rolul activ pe care îl vor avea: vor 
dansa, vor fi îmbrățișate de toată lumea, 
vor alerga dintr-o parte în alta a sălii și în 
niciun caz nu trebuie să le încurce coafu-
ra. Un alt aspect pe care trebuie să-l dis-
cute cu hair-stylistul este rezistența coa-
furii, să nu uite că au o noapte lungă și 
dinamică înainte și ar fi bine ca zorii zilei 
să nu le surprindă cu mult diferite de felul 
în care arătau la începutul nunții, mai ales 
că poze și filmări se fac pe tot parcursul 
evenimentului, nu doar la începutul lui. 

Pentru mai multe detalii și 
informaţii despre Jovsky Studio
www.jovsky.ro

Adrian Perjovschi, hair-stylist, 
fondator Jovsky Studio
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